
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 

POSIEDZENIE KOMISJI 21 marca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy, ul. Rynek 32, 
odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Po posiedzeniu  
o godz. 15:30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji. 
 
UWAGA ROLNICY! BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA NAWOZÓW W ROLNICTWIE Przed  rozpoczęciem  
sezonu  agrotechnicznego  zwracamy  uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi 
nawozami i środkami ochrony roślin. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i 
zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia 
objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko ich 
negatywnego oddziaływania, przestrzegajcie następujących zasad: 1. nabywajcie  środki  ochrony  roślin  
tylko   u  sprawdzonych  i  wiarygodnych  dostawców, w  oryginalnych  i  szczelnie  zamkniętych  
opakowaniach   z  etykietą  w  języku  polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę 
produkcji oraz okres ważności 2. nie transportujcie  takich  środków  jednocześnie  z  ludźmi,  zwierzętami  i  
artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami, przechowujcie te substancje w oryginalnych 
opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną 
wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą 3. resztki  pestycydów  i  opróżnione  po  nich  opakowania  
są  silnie  toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca 
zakupu. Używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa 4. 
stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochronę 
układu oddechowego 5. oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i 
karencji 6. nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, 
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach. Pamiętajcie, że zabiegi agrotechniczne z użyciem 
chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie, a wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, 
alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.  
 

OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA 
 

SZKOLENIE LGD Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ serdecznie zaprasza na szkolenie 
przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięcia pn. „2.2.1 Wsparcie kampanii 
informacyjno-promocyjnych” oraz „2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia  
w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego”. Szkolenie odbędzie się  
28 marca 2017 r. w godz. 15:00-19:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy  
ul. Poznańskiej 129/133 (sala 105). Szkolenie jest bezpłatne. 
 
INTERNETOWY SERWIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa 
Rozwoju zachęca przedsiębiorców do korzystania z serwisu informacyjnego biznes.gov.pl. Serwis został 
stworzony w oparciu o zapisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Instytucje 
Państwa realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podejmują działania zmierzające do 
poprawy jakości stanowionego prawa i jego stosowania, zwiększenia efektywności funkcjonowania 
instytucji publicznych, a także większego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
zarządzaniu państwem i komunikacji z przedsiębiorcami. Serwis biznes.gov.pl wraz z portalem 
obywatel.gov.pl staje się częścią nowopowstającego serwisu administracji rządowej. 
 
ROZLICZANIE PIT ŁATWIEJSZE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zawiadamia,  
że w dniach 27-28 kwietnia 2017 r., urząd skarbowy będzie czynny w godz. 8:00-18:00. Od 15 marca do  
18 kwietnia 2017 r. podatnicy mogą złożyć elektronicznie wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez 
urząd podatkowy. PIT-WZ wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie 
danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych, 
samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. 
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