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Komunikacja w gminie – wyniki ankiety
Od 27 stycznia za pośrednictwem www.jablonna.pl, Mieszkańcy mogli
wypełnić ankietę dotyczącą funkcjonowania komunikacji w gminie Jabłonna.
Zebrane informacje pomogą wprowadzić oczekiwane przez pasażerów zmiany
i przygotować koncepcje rozwoju komunikacji na terenie gminy. Poniżej
prezentujemy wyniki ankiety.

Przystanek Buchnik

W ankiecie udział wzięło 1201 osób. Najwięcej
respondentów pochodziło z Jabłonny (57 %) i Chotomowa
(30 %). W dalszej kolejności znaleźli się mieszkańcy Dąbrowy
Chotomowskiej, Rajszewa, Skierd oraz pozostałych sołectw.
56% ankietowanych to kobiety, a 44% mężczyźni. 78%
odpowiedzi udzieliły osoby pracujące, 17% uczniowie/
studenci, 3% emeryci/renciści, 1% osoby bezrobotne.
65 % ankietowanych odpowiedziało, że korzysta
z komunikacji codziennie, w tym 56 % korzysta z autobusów
ZTM, a 21 % z połączeń kolejowych. Jak wykazały wyniki
tylko 5% wypowiadających się osób dojeżdża samochodem
do Legionowa, aby tam przesiąść się do pociągu SKM.
Jak wynika z wyników ankiety linią z której korzysta
najwięcej pasażerów jest 741. Na drugim miejscu uplasowała
się linia 723, a na trzecim 731. Z nocnego autobusu N63
korzysta zaledwie 1% ankietowanych. Popularnością cieszą
się natomiast prywatni przewoźnicy, z których korzysta
11% osób biorących udział w ankiecie.
Pytania ankietowe dotyczyły także spraw związanych
z oceną komunikacji na terenie gminy. Aż 75 % uznała, że
częstotliwość kursowania autobusów jest niewystarczająca.
Celem podróży największej liczby osób jest Warszawa
(72 % dojeżdża do pracy, a 16% do szkoły). Dojazdy zajmują
ankietowanym najczęściej od 1 do 1, 5 godziny.
Przeważająca grupa ankietowanych uznała, że jest
niezadowolona z komunikacji w gminie. Takie zdanie
ma 70% pasażerów. 44% oceniło jakość komunikacji
jako średnią, z kolei 27% raczej źle. Główne problemy to:
niedostosowane do potrzeb pasażerów rozkłady jazdy
(71%), zbyt duży tłok w autobusach (29%), zbyt długi

czas przejazdu (22%), niepunktualność kursów (16%).
Ankietowani wskazali także na brak połączeń z metrem
oraz brak wspólnego biletu.
Ankieta komunikacyjna składała się ponadto z pytań
otwartych, gdzie mieszkańcy mogli wpisać swoje
zastrzeżenia. Ankietowani zwrócili uwagę na brak
dogodnych połączeń dla wsi za lasem. Ceny biletów
przewoźników prywatnych np. ze Skierd do Warszawy
są o wiele wyższe niż z Jabłonny. Co więcej autobusy
prywatne, to jedyny środek komunikacji łączący małe
miejscowości z Jabłonną, Warszawą czy Nowym Dworem
Mazowieckim. Wsie za lasem nie mają także żadnych
połączeń z Legionowem.
Kolejnym zgłoszonym problemem jest brak komunikacji
na ul. Kolejowej w Chotomowie, na granicy z Legionowem.
Dodatkowy problem stanowi brak chodnika w tym miejscu,
co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych korzystających
ze stacji PKP. Ankietowani wnioskowali także o większą
liczbę kursów w weekendy i bezpośrednią linię do stacji
PKP w Legionowie.
Wyniki ankiety dostępne są na: www.jablonna.pl

Autobus linii 741
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Budżet 2015
Na styczniowej sesji Rady Gminy Jabłonna, podjęta została uchwała budżetowa na rok
2015. Planowane wydatki to ponad 60 mln zł.
W roku 2015 najwięcej środków gmina przeznaczy na oświatę
i wychowanie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie ponad 26 mln
zł. W tej kwocie zawarte są m.in. koszty utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz dowożenie uczniów do szkół.
Kolejne ważne pozycje w tegorocznych wydatkach to: lokalny
transport zbiorowy (1,7 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (8,6 mln zł), pomoc społeczna (4,8 mln zł), domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby (1,8 mln zł).
Tegoroczne inwestycje zaplanowane zostały na 4,7 mln zł.
Inwestycje zaplanowane na rok 2015 to m.in.
- budowa ul. Jaśminowej w Rajszewie
- w ykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonnie wraz
z odwodnieniem
- projekt ul. Przylesie i ul. Leśnej w Jabłonnie (5KX)
- przebudowa ul. Dębowej w Bożej Woli
- w ykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Chotomowie
- modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie
- urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie
- budowa oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie
- budowa oświetlenia ul. Klonowej w Bożej Woli
- budowa oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonnie
- budowa oświetlenia ul. Podleśnej w Chotomowie
- budowa oświetlenia ul. Sołeckiej w Skierdach (etap II)

Witold Modzelewski - Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

W ramach Funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane przedsięwzięcia:
- Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej, wykonanie projektu
oświetlenia ul. Orlej (Skierdy)
- Dokończenie nakładki asfaltowej (Wólka Górska)
- Zakup i montaż wiat przystankowych oraz koszy na śmieci, doposażenie siłowni zewnętrznej-pod chmurką przy ul. Partyzantów 27
(Chotomów)
- Zakup i montaż wiat przystankowych, doposażenie placu zabaw
(Dąbrowa Chotomowska)
-
Wykonanie i montaż stojaków na rowery przy przystankach,
wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Leśnej (Jabłonna)
- Nabycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę
placu zabaw (Trzciany)
-
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Chabrowej i ul. Polnej
(Rajszew)
- Doposażenia placu zabaw, zakup urządzeń do siłowni pod chmurką (Janówek Drugi)
- Wykonanie pomieszczenia magazynowego na placu zabaw wraz
z malowaniem zestawów zabawowych oraz ogrodzenia, wykonanie i montaż piłkochwytów przy boisku do siatkówki (Suchocin)
- Zakup sprzętu sportowego do siłowni pod chmurką (Boża Wola)
Budżet Gminy Jabłonna dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie www.jablonna.pl
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Spotkanie choinkowe w Jabłonnie – podziękowania
W sobotę 10 stycznia w Jabłonnie odbyło się spotkanie
choinkowe dla dzieci z Jabłonny. W spotkaniu wzięło
udział około 250 dzieci. Był też Mikołaj i drobne upominki
dla dzieci.

• Mirosławowi Urbańskiemu
• Krzysztofowi Skolimowskiemu
• członkom klubu PO w Jabłonnie
• Urszuli Lindner i Aleksandrze Jankowskiej.

Sołtys wsi Jabłonna dziękują za pomoc przy organizacji
spotkania:
• Wójtowi Gminy Jarosławowi Chodorskiemu
• Proboszczowi Parafii w Jabłonnie ks. Jerzemu Sieńkowskiemu
• Bożenie Skrzecz
• Bogusławie Kukli
• Marzenie Kur
• Romanie Kurkowskiej
• Jackowi i Agnieszce Komendarczyk
• Tomaszowi Wodzyńskiemu
• Adami Szczypkowskiemu
• Beacie Jakubowskiej
• Januszowi Nowickiemu
• Leszkowi Nowickiemu
• Markowi Zielińskiemu
• Włodzimierzowi Kowalikowi
• Wojciechowi Nowosińskiemu
• Stanisławowi Kubalskiemu
• Andrzejowi Zawadzkiemu
• firmie „Szkiełko”

Podziękowanie - bal sołecki
Sołtys wsi Jabłonna składa podziękowanie firmie
Dachmur z Jabłonny za pomoc w organizacji balu sołeckiego.

Ewa Kopacz
u Amazonek
W związku z przypadającym 4 lutego
Światowym Dniem Walki z Rakiem,
w Jabłonnie odbyło się spotkanie
Amazonek
z Legionowa,
Nowego
Dworu Mazowieckiego oraz Warszawy.
Gościem specjalnym była premier Ewa
Kopacz.
- Chciałam przekazać sygnał do
wszystkich polskich kobiet, drogie
panie skorzystajcie z szansy, badajcie się - apelowała w trakcie środowej wizyty Ewa Kopacz. Spotkanie
było również okazją do rozmów
o działalności Amazonek. Premier
wyraziła swój podziw dla ich działalności i podziękowała im za ich
wkład w propagowanie badań profilaktycznych. Spotkanie
zakończyła wizyta w mammobusie, czyli mobilnym punkcie
do wykonywania mammografii, w którym 4 lutego bezpłatne badanie mogły wykonać mieszkanki gminy Jabłonna.

Zabawa choinkowa w Jabłonnie
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Decyzje podatkowe na 2015 rok – informacja
Szanowni Państwo,
informujemy, że od 13 lutego do 6 marca 2015 r. Sołtysi oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jabłonna będą
dostarczali Państwu decyzje wymiarowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2015 r. Skuteczne doręczenie
decyzji podatkowej wymaga osobistego odbioru, w związku z tym, dla Państwa wygody oraz sprawnej obsługi, decyzje
podatkowe będą dostarczane również w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Jeżeli chcielibyście Państwo odebrać decyzje podatkowe osobiście, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod
nr: 22 76 77 337/338/305 lub mailowe na adres: podatki@jablonna.pl
Osobisty odbiór będzie możliwy do 6 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
pok. 33, I piętro.

Szanowni Mieszkańcy

Profil gminy Jabłonna na portalu społecznościowym

Chcemy poinformować o rozbudowie systemu informacyjnego
gminy Jabłonna, dzięki któremu będziecie mogli Państwo być „na bieżąco”
ze wszystkim co dzieje się w naszej gminie.
Już w marcu zacznie funkcjonować newsletter gminny, za
pośrednictwem którego systematycznie będzie można otrzymywać
najważniejsze, najciekawsze i najbardziej aktualne informacje o gminie,
w tym między innymi biuletyn informacyjny Urzędu Gminy. Po rejestracji
adresu poczty elektronicznej na stronie www.jablonna.pl Państwa adres
mailowy znajdzie się w naszej bazie kontaktów, dzięki czemu poinformujemy
Państwa o najważniejszych wydarzeniach.
Zachęcamy również do rejestracji w serwisie SMS dostępnym
na stronie internetowej gminy. Istniejący serwis informacyjny został
wzbogacony o nowe funkcje. W trosce o sprawną komunikację
z mieszkańcami, uruchomiliśmy możliwość rejestracji w jednej z 10 grup
adresatów przypisanych poszczególnym sołectwom. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, do mieszkańców poszczególnych miejscowości będą wysyłane
wiadomości bezpośrednio dotyczące danej grupy. Wśród informacji znajdą
się między innymi wiadomości o planowanych przerwach w dostawie
energii elektrycznej.
Zachęcamy do lektury strony internetowej www.jablonna.pl
na której publikowane są najważniejsze informacje o działaniach gminy
i jednostek organizacyjnych Urzędu, jak również zapowiedzi wydarzeń
samorządowych, kulturalnych i sportowych. Znajdziecie tu również Państwo
nagrania online z sesji Rady Gminy Jabłonna.
Polecamy także oficjalny profil Gmina Jabłonna na portalu
społecznościowym Facebook. Można tam znaleźć aktualne informacje
i fotorelacje. Na profilu ogłaszane są ponadto ciekawe konkursy z nagrodami.

Bezpłatne informacje SMS
Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje, to wyślij SMS
z odpowiednim kodem rejestracyjnym na numer 661-000-112.
Aby zarejestrować się w systemie i być informowanym:
1. Włącz w swoim telefonie tryb pisania SMS’a
2. Wpisz wybrany z tabeli powyżej kod zwracając uwagę na kropkę
i brak odstępów.
3. Wyślij SMS na numer 661-000-112
4.Niezwłocznie dostaniesz SMS’a z potwierdzeniem rejestracji
w systemie
5. 
Aby uzyskać więcej informacji, możesz także zadzwonić
do naszego Biura Obsługi Klienta na numer (+71) 750-47-00.

rodzaj serwisu
Mieszkańcy
Boża Wola
Chotomów
Dąbrowa Chotomowska
Jabłonna
Janówek Drugi
Rajszew
Skierdy
Suchocin
Trzciany
Wólka Górska

kod rejestrujący
Tak.WL02
Tak.WL021
Tak.WL022
Tak.WL023
Tak.WL024
Tak.WL025
Tak.WL026
Tak.WL027
Tak.WL028
Tak.WL029
Tak.WL0210

kod wyrejestrowujący
Nie.WL02
Nie.WL021
Nie.WL022
Nie.WL023
Nie.WL024
Nie.WL025
Nie.WL026
Nie.WL027
Nie.WL028
Nie.WL029
Nie.WL0210
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100 lat!

30 stycznia Pani Jadwiga Oleksiak obchodziła setne urodziny.
Szanownej Jubilatce życzymy, szczęścia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i rodzinnym oraz wielu kolejnych lat życia
w dobrym zdrowiu.
Aby lata te mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości
i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los przyniesie
wiele radości z życia codziennego.

Wójt Jarosław Chodorski i Jubilatka

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Szanowny Mieszkańcu
Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu:
- prawa cywilnego (analiza umów, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo spadkowe)
- prawa gospodarczego (z wyłączeniem spraw podatkowo – księgowych)
- prawa administracyjnego
- prawa pracy
- prawa karnego
- zmian przepisów prawnych
- jeśli chcesz poznać swoje prawa i obowiązki
Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej – napisz lub zadzwoń
prawnik@jablonna.pl
Tel. 22 767-73-18 (pon. - pt. godz. 9.00 – 12.00)
ZAKRES UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB
ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW
Regulamin bezpłatnych porad prawnych drogą elektroniczną jest dostępny na: www.jablonna.pl

Bezpłatne porady prawne

Dyżury radnych VII kadencji Rady Gminy
Jabłonna w roku 2015

Radni podczas sesji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

Zenon Chojnacki
Teresa Gałecka
Mariusz Grzybek
Włodzimierz Kowalik
Paweł Krajewski
Adam Krzyżanowski
Marta Lipińska
Bogumiła Majewska
Witold Modzelewski
Wojciech Nowosiński
Artur Szymkowski
Arkadiusz Syguła
Dorota Świątko
Tomasz Wodzyński
Marek Zieliński

-------------------poniedziałki od 18-20-tej, Gminny Plac Zabaw w Suchocinie
Po uzgodnieniu terminu, za pośrednictwem Biura Rady
II poniedziałki miesiąca, od godz. 16-17-tej, sala nr 2 Urzędu Gminy Jabłonna
w miarę potrzeb, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady
Filia GCKiS Chotomów, w miarę potrzeb
I środy miesiąca, godz. 9 do 10:30, sala nr 2 UG Jabłonna
Filia GCKiS Chotomów, w miarę potrzeb
I i IV poniedziałki miesiąca, w godz. 16-18-tej, sala nr 2 UG Jabłonna
--------------w miarę potrzeb, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady
--------------w miarę potrzeb dostępna w Filii GCKiS w Skierdach
w miarę potrzeb, I wtorki od 15-16:30- sala nr 2 UG Jabłonna
w miarę potrzeb, I wtorki od 16-17 – sala nr 2 UG Jabłonna
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Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy
- przyjęcia interesantów
Witold Modzelewski
- Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna
I i IV poniedziałki miesiąca w godz. 16.00 - 18.00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy, parter. pok. nr 2
tel. 602 211 948
e-mail: witoldmodzelewski@gmail.com
Włodzimierz Kowalik
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jabłonna
II poniedziałki miesiąca w godz. 16.00 - 17.00
Sala konferencyjna Urzędu Gminy, parter. pok. nr 2
Kontakt: za pośrednictwem Biura Rady Gminy
Dorota Świątko
- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jabłonna
III poniedziałki miesiąca w godz. 16.30 - 18.00
Filia GCKiS w Skierdach, ul. Nadwiślańska 1
tel. 510 578 402
e-mail: dorota.swiatko@onet.pl

Posiedzenie Rady Gminy Jabłonna

Harmonogram posiedzeń Komisji
i sesji Rady Gminy Jabłonna na rok 2015
Komisja

Godz.

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kom. Bezpieczeństwa Publicznego (III poniedziałki)

09:00

17.02

24.03

21.04

19.05

16.06

----

18.08

15.09

20.10

17.11

15.12

Komisja Rozwoju (II czwartki)

11:00

12.02

19.03

09.04

14.05

18.06

----

13.08

10.09

08.10

12.11

10.12

Komisja Spraw Społecznych (II środa)

14:00

11.02

11.03

08.04

13.05

10.06

----

12.08

09.09

14.10

11.11

09.12

Komisja Rewizyjna (II poniedziałki)

15:30

09.02

09.03

13.04

11.05

08.06

----

10.08

14.09

12.10

09.11

14.12

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (III poniedziałki)

16:00

16.02

16.03

20.04

18.05

15.06

----

17.08

21.09

19.10

16.11

21.12

Komisja Budżetowa (III wtorki, przed sesją)

14:00

17.02

24.03

21.04

19.05

23.06

----

25.08

22.09

20.10

24.11

28.12

Sesje Rady Gminy (III środy)

10:00

18.02

25.03

22.04

20.05

24.06

----

26.08

23.09

21.10

25.11

29.12

Harmonogram sporządzono w oparciu o zatwierdzone przez Radę Gminy plany pracy komisji na rok 2015, uchwałą nr IV/23/2015 z dnia
28.01.2015 r.. Wskazane terminy w przypadkach uzasadnionych, mogą ulec zmianie.
---- przerwa urlopowa.

Rada Gminy Jabłonna kadencji 2014-2018 – kontakt z radnymi
Witold Modzelewski
Nr tel. 602 211 948
e-mail: witoldmodzelewski@gmail.com

Tomasz Wodzyński
Nr tel.: 501 588 658
e-mail: agnessa4@wp.pl

Dorota Świątko
Nr tel.: 510 578 402
e-mail: dorota.swiatko@onet.pl

Teresa Gałecka
Nr tel.: 512 300 238
e-mail: teresa.galecka@wp.pl

Włodzimierz Kowalik
Kontakt: za pośrednictwem Biura Rady
Gminy

Arkadiusz Syguła
Nr tel: 607 107 142
e-mail: budobax1@wp.pl

Zenon Chojnacki
Nr tel.: 606 222 656
e-mail: chojnackizenon@gmail.com

Wojciech Nowosiński
e-mail: wojciech.nowosinski@wp.pl

Paweł Krajewski
Nr tel.: 501 605 958
e-mail: pkrajewski1972@gmail.com

Marek Zieliński
e-mail: marekzielinski@onet.pl
Nr tel.: 601 273 530

Marta Lipińska
Nr tel.: 502 725 602
Adam Krzyżanowski
Nr tel.: 723 908 234
e-mail: adamkrzy@op.pl
Mariusz Grzybek
e-mail: mariusz.grzybek7@gmail.com
Bogumiła Majewska
Nr tel: 502 996 544
Artur Szymkowski
e-mail: a.szymkowski@onet.eu
Nr tel: 786 819 106
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Wybory sołtysów i członków rad sołeckich
w gminie jabłonna
Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które zamieszkują na terenie danego sołectwa z zamiarem stałego pobytu, oraz najpóźniej w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały
wpisane do rejestru wyborców.
Osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie
pisemny wniosek w urzędzie gminy (pokój nr 9, na parterze budynku).
W skład Rady Sołeckiej wchodzi:
7 członków w sołectwach: Jabłonna, Chotomów
5 członków w sołectwach: Dąbrowa Chotomowska, Suchocin, Rajszew, Skierdy, Boża Wola, Janówek Drugi
3 członków w sołectwach: Wólka Górska, Trzciany.
Głosowanie w wyborach sołtysów i do rad sołeckich odbędzie się:
Termin Zebrania

Sołectwo

Godzina

Miejsce Zebrania

7 marca 2015 r.

we wsi Janówek Drugi

17.00

Gminny Plac Zabaw w Janówek Drugi

15 marca 2015r.

we wsi Dąbrowa Chotomowska

16.00

Dom Sołtysa Dąbrowa Chotomowska ul. Lipowa 8

18 marca 2015r.

we wsi Trzciany

18.00

Plac Zabaw w Suchocinie

20 marca 2015r.

we wsi Chotomów

18.00

Filia GCKiS Chotomów

21 marca 2015r.

we wsi Rajszew

18.00

Filia GCKiS Skierdy

23 marca 2015r.

we wsi Jabłonna

18.00

Dom Ogrodnika Jabłonna

26 marca 2015r.

we wsi Boża Wola

18.00

Klub Rolnika w Bożej Woli

27 marca 2015r.

we wsi Suchocin

16.00

Plac Zabaw w Suchocinie

28 marca 2015r.

we wsi Skierdy

18.00

Filia GCKiS Skierdy

30 marca 2015r

we wsi Wólka Górska

8.30

Dom Sołtysa Wólka Górska 6

Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie co najmniej: 15 mieszkańców w przypadku sołectw Jabłonna, Chotomów
8 mieszkańców w przypadku sołectw Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola, Janówek Drugi, 5 mieszkańców
w przypadku sołectw Wólka Górska, Trzciany. Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Rady Gminy), a także u osób pełniących aktualnie funkcje sołtysa, począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku lub na stronie
www.jablonna.pl
Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Termin Zebrania

Sołectwo

24 luty 2015r.

Janówek Drugi

4 marca 2015r.

Dąbrowa Chotomowska

7 marca 2015r.

Trzciany

9 marca 2015r.

Chotomów

10 marca 2015r

Rajszew

12 marca 2015r.

Jabłonna

15 marca 2015r.

Boża Wola

16 marca 2015r.

Suchocin

17 marca 2015r.

Skierdy

19 marca 2015r.

Wólka Górska

w Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jabłonna

Aby wziąć udział w głosowaniu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
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Unijne dofinansowania
Na terenie gminy realizowane są projekty ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej.
Po zimowej przerwie kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji w ulicy Przylesie, której realizacja jest współfinansowana
w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ku końcowi zmierzają prace
projektowe sieci kanalizacyjnej w ulicy Modlińskiej. To zadanie jest
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Gmina rozpoczęła także prace nad wyborem wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.
Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji
budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
muszą posiadać taki dokument. Będzie on także służył mieszkańcom, którzy indywidualnie będą starać się o wsparcie finansowe
w zakresie wykorzystania w swoich gospodarstwach odnawialnych
źródeł energii.
Na koniec warto wspomnieć, że na półmetku jest również projekt
realizowany w partnerstwie z fundacją pt. „Nauka, Staż , Praca”,
w ramach którego zatrudnienie na okres 6 miesięcy znalazło prawie 40 mieszkańców i mieszkanek naszej gminy. Wynagrodzenie
uczestników projektu jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Budowa kanalizacji w ulicy Przylesie
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Gwiazdkowe atrakcje dla najmłodszych
Dzięki zaangażowaniu sołtysów, członków Rad Sołeckich,
sponsorów, rodziców oraz radnych, dzieci z naszej gminy
mogły bawić się na kilku imprezach choinkowych.

Spotkania były pełne atrakcji

Jako pierwsze Mikołaja przywitały dzieci z Jabłonny.
10 stycznia w Domu Ogrodnika czekały na nie wyjątkowe
atrakcje i doskonała zabawa. 17 stycznia w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbyło się spotkanie
choinkowe dla dzieci ze Skierd, Rajszewa oraz Trzcian.
Tego samego dnia w chotomowskiej filii ośrodka kultury
bawili się najmłodsi mieszkańcy Chotomowa i Dąbrowy
Chotomowskiej. Również 17 stycznia na choince w Klubie
Rolnika spotkały się dzieci z Bożej Woli. Tydzień później
24 stycznia Mikołaj czekał na maluchów i starszych
w Janówku Drugim.
Wszystkie zabawy pełne były nie tylko tanecznych
rytmów, ale i świątecznych podarunków wprost
z mikołajowego worka. Nie zabrakło także występów
artystycznych, wspólnego śpiewania oraz konkursów.
Na uwagę zasługują też same dzieci, a konkretnie ich
kostiumy, dzięki którym każda z imprez była kolorowa
i bajeczna.

Spotkanie w Chotomowie

Zabawa w Jabłonnie

Choinka w Janówku II

Zabawa w Chotomowie

INFORMATOR GMINY JABŁONNA
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Akcja zima 2015
Choć ferie zimowe już za nami, warto przypomnieć jak dzieci i młodzież z gminy Jabłonna
spędziły je w tym roku.
Oprócz Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w akcję włączyły się
też szkoły podstawowe i gimnazjum. Dzięki temu w zajęciach wzięło udział ponad 300 dzieci.
Gimnazjum w Chotomowie zorganizowało dla uczniów zajęcia
sportowe. Od poniedziałku do piątku uczniowie mogli korzystać
z boiska szkolnego, sali sportowej, sali fitness oraz sprzętu sportowego dostępnego w szkole.
Atrakcyjne zajęcia pod opieką wychowawców odbywały się również w szkołach podstawowych w Jabłonnie i Chotomowie. Uczestnikom zimowego wypoczynku szkoły zapewniły ciepły posiłek
w postaci obiadu.
W GCKiS Jabłonna oraz GCKiS Chotomów odbywały się zajęcia:
plastyczne, integracyjne, profilaktyczne, zabawa z angielskim, teatralne, gry stolikowe, sportowe, pływalnia, savoir vivre i inne. W ramach zajęć dodatkowych uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów
muzycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych i ruchowych.

Spotkania
Ferie zimowe
były w
pełne
Jabłonnie
atrakcji

W GCKiS Skierdy przez cały okres ferii zimowych prowadzona była
bezpłatna świetlica dla dzieci.

Spotkanie
Spotkanie
w chotomowie
muzyczne

Zabawa
ZabawawwChotomowie
Jabłonnie

Choinka
Zajęciaw
plastyczne
Janówku II

Zabawa
Zajęcia
w Chotomowie
fitness
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Gdzie po dowód?
Od 19 lutego br. Biuro Spraw Obywatelskich,
przyjmuje interesantów w nowym pokoju.
Nowa lokalizacja Urzędu Stanu Cywilnego i Biura
Spraw Obywatelskich ułatwi mieszkańcom dostęp do
świadczonych przez nie usług. Teraz wszystkie sprawy
można załatwić na parterze w pokoju nr 9.
Nr tel. do Urzędu Stanu Cywilnego - 22 767 73 34
Nr tel. do Biura Spraw Obywatelskich - 22 767 73 44

Biuro
Spotkania
Spraw Obywatelskich
były pełne atrakcji
pok. nr 9

Kontakt z urzędem
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna
Tel. 22 767 73 00, 22 767 73 01
fax.: 22 774 38 34
e-mail: urzad@jablonna.pl
Urząd Gminy Jabłonna jest czynny:
w poniedziałek od godz. 08:00 - 18:00
od wtorku do czwartku od godz. 08:00 - 16:00
w piątek od godz. 08:00 - 14:00
Kancelaria Urzędu Gminy – Biuro Obsługi Interesanta (parter)
22 76 77 300, 22 76 77 301, fax.: 22 774 38 34
Sekretariat Wójta (pok. nr 25, I piętro)
22 76 77 325
Skarbnik (pok. nr 34, I piętro)
22 76 77 304
Wydział Obsługi Urzędu – Naczelnik (pok. nr 7, parter)
22 76 77 322
Biuro Rady Gminy (pok. nr 8, parter)
22 76 77 319
Podatki (pok. nr 33, I piętro)
22 767 73 37, 22 767 73 38
Księgowość (pok. nr 30, 31, I piętro)
22 76 77 305, 22 76 77 310, 22 76 77 335, 22 76 77 345
Referat Ładu Przestrzennego (pok. nr 22, I piętro)
22 76 77 342, 22 76 77 343
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(pok. nr 21, I piętro)
22 76 77 311, 22 76 77 316

Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 9, parter)
22 76 77 334
Biuro Spraw Obywatelskich (pok. nr 9, parter)
22 76 77 321, 22 76 77 344
Biuro Pozyskiwania Funduszy Europejskich
i Zamówień Publicznych (pok. nr 6, parter)
22 76 77 331, 22 76 77 332
Zespół Radców Prawnych, Informacja Publiczna
(pok. nr 28, I piętro)
22 76 77 318
Wydział Ochrony Środowiska (pok. nr 29, I piętro)
22 76 77 339, 22 76 77 340
Odpady Komunalne (pok. nr 32, I piętro)
22 76 77 347, 22 76 77 336
Referat Marketingu i Komunikacji Społecznej
- Rzecznik prasowy (pok. nr 20, I piętro)
22 76 77 330
Stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności
(pok. nr 23, I piętro)
22 76 77 328
Referat Administracyjno – Gospodarczy
(pok. nr 23, I piętro)
22 76 77 317, 22 76 77 312
Pracownia Urbanistyczna i Architektoniczna
(pok. nr 10, parter)
22 76 77 314
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
22 76 77 333

Wydział Inwestycji (pok. nr 4, 5, parter)
22 76 77 323, 22 76 77 327

ZGŁASZANIE AWARII WODY
22 767 73 84

Działalność Gospodarcza (pok. nr 7, parter)
22 76 77 313

Referat Gospodarki Komunalnej (ul. Przylesie 3a, Jabłonna)
22 774 37 33
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Spotkanie z Herbertem
Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej akcji pod hasłem:
„Czytam w podróży … Herberta”
Celem akcji jest zachęcenie społeczeństwa do czytania twórczości Herberta. W tym roku akcja zaplanowana jest na 24 marca
(wtorek). Biblioteka będzie wydawała zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta, czytelnikom, którzy
do 24 marca odwiedzą biblioteki w Jabłonnie i w Chotomowie. Więcej informacji na www.biblioteka-jablonna.eu

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Jabłonna na spotkania autorskie
•	28 marca (sobota) o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej GCKiS w Jabłonnie odbędzie się spotkanie z mieszkającym
w Legionowie pisarzem i krytykiem literackim – Wojciechem Kałużyńskim.
•	18 kwietnia (sobota) o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej GCKiS w Jabłonnie zapraszamy na wieczór poświęcony wybitnemu kompozytorowi, Tadeuszowi Prejznerowi. Gościem spotkania będzie pieśniarka Anna Osmakowicz, która zaśpiewa
kilka utworów kompozytora.

Czytaj Ibuka’a
Użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, już trzeci rok z rzędu mają możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do bogatego zbioru książek elektronicznych na platformie Ibuk libra.
Wystarczy udać się do jednej z placówek biblioteki i zapytać o kod dostępu do ibuków – wraz z kodem uzyskają Państwo wszelkie potrzebne informacje na temat tego jak utworzyć konto na platformie elektronicznej PWN i jak dodać subskrypcję Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek, którego
członkiem jest jabłonowska biblioteka. Przystępną instrukcję oraz listę dostępnych książek odnajdą
państwo również na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka-jablonna.eu, w zakładce IBUKI
– JAK KORZYSTAĆ?, znajdującej się w górnym menu. Zapraszamy!
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Bieg po Złote Jabłko
Rozpoczęły się już zapisy do drugiego biegu terenowego „Bieg Po Złote Jabłko”. W ramach
imprezy zaplanowano bieg na 10 km oraz rodzinny bieg na 2 km.
W zamyśle organizatorów impreza ma zachęcać całe rodziny do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu oraz pokazywać im korzyści z takiego trybu życia. Można już zgłaszać swój
udział w biegu, rejestrując się na stronie biegu www.biegpozlotejablko.pl
II Bieg Po Złote Jabłko odbędzie się 17 maja 2015r. w Lasach Chotomowskich.Ttrwają prace nad ustalaniem trasy poszczególnych biegów. Ich przebieg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Główną konkurencją będzie pokonanie dystansu 10 km. Na zawodników oprócz medali będą czekać liczne atrakcyjne i nagrody, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników biegu. Dla dzieci i ich rodziców przewidziano rodzinną trasę do
pokonania. Każda rodzina, która zgodnie przekroczy linię mety otrzyma specjalny pamiątkowy medal.
W ramach imprezy na terenie Miasteczka Biegowego zorganizowane zostaną również atrakcje dla osób kibicujących zawodnikom (stoiska promujące zdrowy tryb życia, sport oraz profilaktykę zdrowotną).

Złota Inga!

Inga Kamińska

14-15 lutego odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSIR w Kielcach.
W rywalizacji wzięło udział 292 zawodników z 23 klubów z całej Polski.
W zawodach wystartowała Inga Kamińska mieszkanka Jabłonny, trenująca na co dzień
w klubie Sinnet Tennis Warszawa. Podczas dwóch dni rywalizacji Inga wywalczyła łącznie
6 medali, w tym 4 złote i 2 srebrne. Na najwyższym stopniu podium stanęła wygrywając
konkurencje w stylu dowolnym na dystansach: 50, 100 i 200 metrów oraz w stylu klasycznym na 50m., natomiast miejsca drugie wywalczyła w stylu klasycznym na dystansach 100
i 200 metrów, poprawiając znacznie swoje rekordy życiowe.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KORTLAND CUP SERIES
O PUCHAR WÓJTA GMINY JABŁONNA
7 i 8 lutego na kortach Klubu Tenisowego Kortland w Jabłonnie, odbył się trzeci turniej tenisowy w grze pojedynczej. W turnieju wzięło udział 33 zawodników.
Już po raz drugi zwycięzcą został Tymoteusz Kaczmarek, wychowanek Klubu Tenisowego KORTLAND, który w finale pokonał
swojego klubowego kolegę Mariusza Pioruna. III miejsce zajął Piotr Smyrek wygrywając z Arturem Paluszewskim, finalistą
poprzedniego turnieju. Zwycięzcy otrzymali puchary i gratulacje, które wręczył zastępca Wójta Gminy Jabłonna – Marcin
Michalski.
Finałowy turniej cyklu odbędzie się w weekend 11-12 kwietnia. Podczas tego wydarzenia zostanie wyłoniony zwycięzca cyklu oraz zostaną wręczone nagrody ufundowane przez sponsorów: gminę Jabłonna, Berghoff, 4x4 Auto Team, Kia Krzewscy,
Fitshape oraz Fundację FDPA. Wśród wszystkich uczestników cyklu zostaną również rozlosowane nagrody specjalne. Gorąco
zapraszamy do udziału.

Głosuj na Emila!
Emil Dobrowolski, mieszkaniec naszej gminy został nominowany w konkursie na najlepszego sportowca Powiatu Legionowskiego. Biegacz na co dzień reprezentuje klub LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża.
Tylko w zeszłym roku zajmował czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski:
2 miejsce w 84. Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Maratonie
3 miejsce w 5. Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Biegu na 10 km
2 miejsce w 86. Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegach Przełajowych
Głosowanie na najlepszego sportowca potrwa do 31 marca. Głosować można w następujący sposób:
1. Przez Facebook’a: aby otrzymać możliwość oddania głosu, głosujący musi zostać fanem strony Powiat Legionowski w serwisie społecznościowym www.facebook.com/PowiatLegionowski, po lewej
stronie jest link do aplikacji plebiscytowej z miejscem na zaznaczenie nazwiska najlepszego sportowca.
2. Przez kupony drukowane w lokalnej prasie, które należy przesłać na adres Starostwo Powiatowe
w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
Emil Dobrowolski

3. Przez wrzucenie kuponu do jednej z rozstawionych na terenie Powiatu Legionowskiego urn.
Zachęcamy do oddania głosu na Emila Dobrowolskiego.
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Mazovia MTB Zimą
W niedzielę 8 lutego ponad 400 kolarzy
wzięło udział w zawodach kolarskich
z cyklu Mazovia MTB Zimą, które odbyły się w Chotomowie.
Zawodniczki i zawodnicy ścigali się na
trzech dystansach Hobby – 6 km, Fit – 20
km i Mega – 37 km. Najdłuższy dystans
najszybciej pokonał Artur Korc z Kross
Centrum Rowerowe Olsztyn, któremu
przejechanie trasy zajęło 1:23:05. 3 sekundy za nim przyjechał Arkadiusz Jusiński z Renault Team. Trzecie miejsce
zajął Marek Stram z Wkręceni Racing
Team, który uzyskał czas 1:23:10. Wśród
pań najlepsza na tym dystansie była
Anna Wysokińska z ProWomen MTB
Team – 1:51:21. Drugie miejsce zajęła
Krystyna Żyżyńska-Galeńska z Mybike.
pl – 1:52:50, a trzecie Gizela Rakowska
z Northtec-Bike Team – 1:55:50.
Już po raz trzeci zawody były poświęcone pamięci mieszkańca naszej gminy
Andrzeja Wilczopolskiego, który był
mistrzem świata w wyścigach psich
zaprzęgów. Współorganizatorem Mazovia MTB Zimą była Gmina Jabłonna.

Zawodnicy na starcie

Gminne programy profilaktyczne - informacja
15.00 – 20.00 – badania USG
środa: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
czwartek: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
15.00 – 20.00 – porada lekarska
15.00 – 20.00 – badania USG
piątek: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
15.00 – 20.00 – porada lekarska
15.00 – 20.00 – badania USG
DP Med
Każdego roku Rada Gminy Jabłonna opiniuje i zatwierdza Gminny
Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia. 29 grudnia 2014 r. radni
przyjęli uchwałę dotyczącą między innymi gminnych programów
zdrowotnych. W 2015 r. będą realizowane: szkoła rodzenia, program
profilaktyki i leczenia chorób ginekologicznych oraz prowadzenia
ciąż niepowikłanych, a także program profilaktyki i leczenia
próchnicy u dzieci z terenu gminy Jabłonna.
Realizatorzy programów wyłaniani są w drodze konkursów, których
głównym celem jest zapewnienie Mieszkańcom najlepszej opieki
lekarskiej i nawiązanie umowy na realizację programów zdrowotnych
z podmiotem świadczącym usługi na wysokim poziomie.
W roku 2015 programy realizować będą:
Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych oraz prowadzenie
ciąży niepowikłanych
- Centrum Medyczne DP MED ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna,
tel. 22 29 29 800
Opieka ginekologiczna będzie realizowana w gabinecie znajdującym
się w Jabłonnie w siedzibie DP MED.
Harmonogram pracy:
poniedziałek: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
wtorek: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
15.00 – 20.00 – porada lekarska

sobota: 7.00 – 12.00 – badania laboratoryjne
9.00 – 15.00 – porada lekarska
9.00 – 15.00 – badania USG
Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci w Szkole Podstawowej
w Jabłonnie i w Chotomowie
Centrum Medyczne DP MED ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna
Opieka stomatologiczna będzie realizowana
w dwóch gabinetach znajdujących się w Jabłonniew siedzibie
Centrum Medycznego DP MED
Godziny przyjęć pacjentów od pn. – pt. w godz.: 8.00 – 20.00
Rejestracja:
• Osobiście w Centrum Medycznym DP MED
• telefonicznie pod nr: 22 29 29 800
• za pośrednictwem formularza na www.dpmed.pl
Rodzice lub opiekunowie uczniów kontynuujących leczenie
stomatologiczne są zobowiązani do dostarczenia kopii dokumentacji
medycznej
Szkoła Rodzenia
Dorota Chojnowska, tel. 515-234-513,
e-mail polozna@szczesliwarodzinka.pl
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Obwieszczenie
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn zm.),
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr LI/551/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna
we wsi Jabłonna i uchwały nr XLVI/481/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr LI/551/2010 Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 września 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna w rejonie
ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I, obejmującego
obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa granica działki o nr ewid. 1051/5, od wschodu - wzdłuż granicy administracyjnej gminy
Jabłonna, od południa – wzdłuż granicy użytku leśnego przebiegającego przez działkę 991/3 oraz wzdłuż południowo – wschodniej granicy działki
990/18 i południowo – zachodniej granicy działki 990/20, wzdłuż południowej granicy działki 990/9 i 899/1, od zachodu – zachodnia granica działek
o nr ewid. 978/4, 978/5, południowo-zachodnia granica działek o nr ewid. 975/11, 1667/6, 974/2, 973/4, 972/20, 972/10, 971/4, 970/2, 969/4, 968/3,
967/8, 966/4, 965/10, 964/4, 963/11, 962/8, 961/4, 960/6, 960/14, 959/9, 958/8, 957/3, 956/4, 955/3, 954/3, 953/3, oraz południowo - zachodnia granica
działki o nr ewid. 952/3 położonej w obrębie nr 1 – Jabłonna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2015r. do 17.03.2015r.
w Urzędzie Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 22).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2015r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna (pokój nr 11) o godz. 17:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110
Jabłonna, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być
wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 kwietnia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

Obwieszczenie
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn zm.)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/182/2012 Rady Gminy
Jabłonna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna
w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna, obejmującego obszar, którego granice stanowią: od północy – południowa
granica działki o nr ew. 1330, od wschodu – wschodnia granica działki o nr ew. 1298, od południa – północna granica działki o nr ew. 1074, od zachodu
– zachodnia granica działki o nr ew. 1289, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2015r. do 17.03.2015r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 22).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2015r. w Urzędzie Gminy
Jabłonna ul. Modlińska 152, sala konferencyjna (pokój nr 11) o godz. 17:00.
Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jabłonna na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110
Jabłonna, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2015r.
Zgodnie z art. 39 ust.2 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być
wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@jablonna.pl, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 kwietnia 2015r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jabłonna.
Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

