
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Z danych urzędu gminy (m.in. z Referatu Ewidencji Ludności oraz Referatu 
Ochrony Środowiska) wynika, że liczba domowników wykazywanych w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami  często nie 
pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Jest to w głównej mierze efekt niezgłaszania nowonarodzonych mieszkańców gminy w deklaracjach. 
Przypominamy, że każdy ma obowiązek aktualizować deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami w przypadku zmiany liczby 
domowników. Urząd gminy dysponuje danymi dotyczącymi urodzeń, w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie 
przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualną deklarację 
należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32. 
 
WZMOŻONE KONTROLE TERMINOWEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI  Straż Gminna Gminy Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o. 
podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Babice. Kontrola 
ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych, sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz 
przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości. Nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych będzie karane 
mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.  
 
USTNY PRZETARG SAMOCHODU TOYOTA COROLLA Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu 
osobowego marki: Toyota  model: Corolla 1,6 MR`07, wersja Prestige, rok produkcji: 2007, przebieg: 106 366 km, kolor: szary metaliczny, 
pojemność silnika: 1598 cm3, którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej rejestracji: 6.09.2007 r. Cena 
wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 
10.03.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,        w sali im. Stanisława Zająca I piętro. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 1100 zł, na rachunek bankowy Gminy 
Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 z dopiskiem „Wadium na zakup   samochodu osobowego 
Toyota Corolla” w terminie do dnia 9.03.2016r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. 
Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku 
wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie 
internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe 
informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 730-80-01. Osoba 
upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1).  

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. rekrutację dla dzieci 3, 
4, 5 i 6-letnich do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 prowadzą placówki publiczne: Przedszkole w Bliznem 
Jasińskiego ul. Kościuszki 1a, Przedszkole w Starych  Babicach ul. Polna 40, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym ul. Warszawska 697, oraz placówki niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole „Jeżyk” w Latchorzewie,  ul. Janowskiego 17, 
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc” w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 33, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek”                 
w Lipkowie, ul. Jakubowicza 24a. Placówki niepubliczne realizują zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego p.t.: 
„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 
2016/2017”. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną są wydawane w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 marca 
2016 r. w sekretariatach przedszkoli, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Oświata”. Termin 
składania wniosków: 31 marca 2016 r. 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA TERENIE GMINY Od dnia 1 marca 2016 r. 
prowadzony jest dla dzieci 5 i 6 letnich (rocznik 2010, 2011) nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych 
Babicach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski zgłoszeń dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną  są wydawane w okresie od 1 
marca 2016 r.  do 31 marca 2016 r. w  sekretariacie szkoły, są również dostępne na stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl                 
sw zakładce „Oświata”. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r. 

 
JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015?  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że w Urzędzie 
Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniach 15.03.2016 r. oraz 15.04.2016 r. zaplanowane zostały dyżury pracowników Urzędu 
Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżury pełnione będą w godzinach 9.00-15.30 (15 marca) oraz 9.00-14.30 (15 kwietnia) w sali 
konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżurów zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania z e-Deklaracji oraz 
wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto          w dniu 16.04.2016 r. we wszystkich 
urzędach skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 
5 w Warszawie będzie on trwał od godz. 8.00 do 13.00. W dniach 28 – 29.04.2016 r. czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany 
zostanie wydłużony do godz. 18.00. 
 

ZDROWIE 
 

ZBADAJ POSTAWĘ DZIECKA Poradnia Fizjoterapii Kliniki Formmed w Babicach Nowych zaprasza na bezpłatne badania postawy u dzieci 
od 4 roku życia. Badania będą realizowane do 31.03.2016 r. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie wizyty- Babice Nowe, ul. Warszawska 
197 D, tel. 22 350 47 05, 606 388 973. 
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