
 

 
 

 
GMINA, URZĄD, TEREN 

 
DRUGA DZIESIĄTKA BABICKA JUŻ 8 KWIETNIA! Szanowni Mieszkańcy, 8 kwietnia odbędzie  
się największa impreza sportowa Gminy Stare Babice, czyli bieg uliczny na 10 kilometrów pn. II Dziesiątka 
Babicka. Na starcie biegu głównego stanie 700 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Trasa biegu 
przebiegać będzie przez Stare Babice, Lipków i Zielonki Parcele. Start i meta biegu głównego oraz 
towarzyszących biegów dziecięcych, będzie zlokalizowana przy ul. Rynek w Starych Babicach.  
Biegi dziecięce rozpoczną się o godz. 9:30, bieg główny rozpocznie się o godz. 12:00. Życzymy sukcesów  
i zachęcamy do kibicowania!  
 
W dniu biegu zostaną zamknięte następujące ulice: 

 w godz. 6:00 – 15:30 
ul. Rynek w obydwu kierunkach, od ul. Okulickiego do ul. Sienkiewicza 

 w godz. 12:00 – 14:00 
ul. Sienkiewicza w obydwu kierunkach, na odcinku ul. Rynek Stare Babice – ul. Białej Góry, 
ul. Mościckiego w obydwu kierunkach, na odcinku od ul. Białej Góry - ul. P. Jakubowicza, 
ul. Paschalisa Jakubowicza oraz ul. Sportowa w obydwu kierunkach, 
ul. Białej Góry w obydwu kierunkach, na odcinku Zielonki Parcela – ul. Sienkiewicza. 
 

POSIEDZENIE KOMISJI Zapraszamy na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Bezpieczeństwa, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 oraz na posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, które odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00. Oba posiedzenia 
odbędą się w sali konferencyjnej urzędu gminy, przy ul. Rynek 32 w Starych Babicach. 
 
ROZLICZ PODATEK PIT Z KORZYŚCIĄ DLA GMINY W jaki sposób każdy mieszkaniec Gminy Stare Babice 
może zasilić gminny budżet? Przy okazji corocznego zeznania podatkowego (PIT) należy wypełnić 
formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Tylko tyle, a pozwoli, 
aby podatki osoby zamieszkującej w naszej gminie (ale zameldowanej w innym miejscu) trafiły do gminnej 
kasy! Przedsiębiorcy również mają taką możliwość, powinni wtedy wypełnić formularz CEIDG-1. Obecnie 
blisko 38 % podatku zapłaconego przez mieszkańców wraca do gmin. Warto o tym pamiętać, bo z tych 
pieniędzy budowane są szkoły, drogi, chodniki, tereny rekreacyjne itp. To podatki stanowią główne źródło 
dochodów gminy i od liczby płatników jest uzależniona liczba gminnych inwestycji. Pamiętajmy, że 
rozliczając się z fiskusem w innym miejscu, finansujemy szkoły czy drogi naszym sąsiadom.  Mieszkańcu 
Gminy Stare Babice! Zatem jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wypełnij druk ZAP-3 (lub jeśli jesteś 
przedsiębiorcą-druk CEIDG-1). 
 
UWAGA NA PLANOWE PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dnia 3 kwietnia w godz.  
7:00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w: Babicach Nowych przy ul. Piłsudskiego od nr 4 do 32  
i od nr 7 do 13, Warszawskiej od nr 171 do 278, Ogrodniczej, Dolnej, Okulickiego od nr 5C do 17, Kresowej  
od nr 1 do 23 i od nr 4 do 30, Wieruchowskiej, Rynek 14, 15, 16. Dnia 4 kwietnia w godz. 7:00-16:00 
nastąpi przerwa w dostawie prądu w Latchorzewie przy ul. Oddziału Dzieci Warszawy, Wójcickiego, 
Janowskiego, Padlewskiego, Jastrzębowskiego, Armii Poznań do Wójcickiego, Kobendzy od Armii Poznań  
do H. Dobrzańskiego, H. Dobrzańskiego od nr 81 do 115 (tylko numery nieparzyste), Grabowskiego 
Henryka, Powstańców Styczniowych. Dnia 7 kwietnia w godz. 7:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie 
prądu w Starych Babicach przy ul. Polnej oraz Sikorskiego od nr 1 do nr 26. 
 

OGŁOSZENIA 
 
KWIETNIOWY NUMER GAZETY BABICKIEJ JUŻ DOSTĘPNY Zachęcamy Mieszkańców do lektury nowego 
numeru Gazety Babickiej, bezpłatnego miesięcznika wydawanego przez urząd gminy. Gazeta dostępna jest  
w urzędzie gminy, sklepach i miejscach użyteczności publicznej oraz w wersji elektronicznej na stronie: 
www.stare-babice.pl w zakładce Gazeta Babicka. 
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