
 

 
 
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
WYŁĄCZENIA PRĄDU  w Kwirynowie 5 kwietnia w godz. 9:00-13:00, ulice:  Sikorskiego od nr. 2 do 62, Polna od nr. 3 do 36 oraz  przepompownia. 

RUSZA PROGRAM „Rodzina 500+ Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu 
„Rodzina 500+”. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców dziecka do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21) w godzinach pracy ośrodka: 
pon. 8:00–17:00, wt.–czw. 8:00–16:00, pt. 8:00–15:00. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech pierwszych miesięcy od startu programu  (czyli do 1 lipca 2016 r. 
włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie nie przysługuje rodzinom pobierającym zasiłek o podobnym charakterze 
za granicą. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego wykorzystania  otrzymanych środków przez rodziców, organ wypłacający będzie mógł zamienić wypłatę na pomoc 
rzeczową albo usługę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wniosek oraz oświadczenia można wypełnić w siedzibie GOPS 
Stare Babice, można je pobrać również ze strony startowej www.stare-babice.pl w zakładce „Rodzina 500+”.  

ZAPROSZENIE DLA BABICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW! Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek zaprasza na bezpłatne spotkanie z cyklu: "Biznes w Babicach" pt. 
"Gmina dla biznesu, biznes dla gminy". Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia w Urzędzie Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 21 w sali konferencyjnej. Początek spotkania  
o godz. 14:00., zakończenie godz. 16:45. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu 
m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. W spotkaniu weźmie udział także Zastępca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Zając. Tematem 
przewodnim spotkania będą sposoby dofinansowania przedsiębiorstw z terenu Gminy Stare Babice.  

BIEG BABICKA DZIESIĄTKA-ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  9 kwietnia odbędzie się największa w tym roku impreza sportowa w Gminie Stare Babice. Start 
biegu o godz. 10:00. Trasa biegu będzie przebiegać przez Stare Babice, Lipków oraz Zielonki Parcele. Start i meta zlokalizowana będzie w centralnym punkcie naszej 
gminy przy ul. Rynek w Starych Babicach. Dla pojazdów mechanicznych zostaną zamknięte następujące ulice: w godz. 7:30–12:00 ul. Rynek w obydwu kierunkach od 
ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza, w godz. 10:00–12:00 ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach od ul. Rynek do ul. Białej Góry, 10:10–10:40 ul. Mościckiego  
w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Białej Góry do ul. Paschalisa Jakubowicza, 10:40 – 11:20 ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 
11:20 – 11:35 ul. Białej Góry w obydwu kierunkach na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i zachęcamy do 
kibicowania biegaczom!  
 
PRZETARG USTNY (LICYTACJA) SAMOCHODU MERCEDES-BENZ Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż pojazdu marki MERCEDES-
BENZ Vito 110 Diesel 2,7 t, rok prod. 1997 stanowiącego  mienie  Gminy Stare Babice. Data pierwszej rejestracji: 7.08.1997 r.,  przebieg: 241753 km, kolor: niebieski, nr 
VIN VSA63807813061737, nr rejestracyjny WZ 30700. Pojazd posiada wyposażenie standardowe (1996.1-1997.08). Pierwszym właścicielem pojazdu jest Gmina Stare 
Babice. Cena wywoławcza samochodu wynosi 5500 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 50 zł. Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się  
12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w  sali im. S. Zająca (I piętro). Warunkiem uczestnictwa  
w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 275 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 65 8015 
0004 3000 1124 3030 0009 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu   MERCEDES-BENZ”,  w terminie do dnia 11.04.2016 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień 
wpływu na konto Gminy Stare Babice. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Gmina Stare Babice”.  
W celu oględzin auta prosimy o kontakt z osobą upoważnioną – Jarosławem Płóciennikiem - Kierownikiem  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonkach przy ul. 
Zachodniej 2, tel. 22 722-91-21. 
 
JAK WYPEŁNIĆ ZEZNANIE PODATKOWE ZA ROK 2015? PODPOWIEDZĄ W URZĘDZIE GMINY  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany informuje, że  
w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w dniu 15 kwietnia zaplanowany został dyżur pracowników Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany. Dyżur 
pełniony będzie w godzinach 9:00-14:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy. Podczas dyżuru zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o sposobie korzystania 
z e-Deklaracji oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego. Ponadto w dniu 16 kwietnia we wszystkich urzędach 
skarbowych będzie zorganizowany „Dzień otwarty”. W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 będzie on trwał od godz. 8.00 do 
13.00. W dniach 28 i 29 kwietnia czas pracy Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany zostanie wydłużony do godz. 18:00. 
 
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wójt Gminy Stare Babice zawiadamia o podjęciu przez Radę 
Gminy Stare Babice Uchwały Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
różnych obszarach gminy Stare Babice, zwanego planem zagrodowym, zmienionej Uchwałą Nr XI/81/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015 r. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice. ul. Rynek 32, 
05-082 Stare Babice w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wójt gminy informuje również, że Gmina Stare Babice przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy 
urzędu. Wnioski na piśmie należy składać do 28 kwietnia 2016 r. w kancelarii urzędu gminy, pok. nr 10, pocztą na adres: 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, ustnie 
do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym) na adres: 
architektura@stare-babice.waw.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Informujemy, że Uchwała Nr IV/22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. wraz ze szczegółowym załącznikiem graficznym dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Uchwały Rady Gminy". 
 
 

ZDROWIE 
 
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA  LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się: 13 kwietnia  
w Łomiankach  przy Centrum Handlowym Łomianki Park, ul. Warszawska 201/203 oraz 13 i 14 kwietnia w Błoniu  przy Ośrodku Zdrowia, ul. Piłsudskiego 2/4. 
 Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat to badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, które jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Dla pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa 
dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: 
www.fundusze.mammo.pl. Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr. tel. 58 666 2 444 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz. Centrala telefoniczna czynna jest 7 dni w tygodniu. 
 
 

        Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
       Stare Babice, 1 kwietnia 2016 r. Nr 476 
                        www.stare-babice.pl 
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