
 

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ ORAZ 5. ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM Wójt Gminy Stare Babice zaprasza 

na uroczystość religijno-patriotyczną upamiętniającą siedemdziesiątą piątą rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz piątą rocznicę katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem, która odbędzie się 12 kwietnia 2015 r. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.30 mszą św. w Kościele p.w. NMP w 

Starych Babicach, po której uczestnicy przejdą do Alei Dębów Katyńskich, gdzie przy tablicach pamiątkowych zostaną zapalone znicze i 

złożone kwiaty. 
 

DYŻUR PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO Pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany zapraszają mieszkańców Gminy na 

kolejny- drugi dyżur w Urzędzie Gminy  ul. Rynek 32 (sala konferencyjna) tym razem w dniu 15 (środa) kwietnia w godz. 10.00-15.00. 

Pracownicy będą udzielać porad w sprawie zeznań podatkowych za rok 2014, wydawać druki, pomagać przy ich wypełnieniu, a także 

przyjmować już wypełnione.  
 

ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ POJAZDU Wójt Gminy Stare Babice zaprasza do składania ofert na zakup pojazdu marki: RENAULT  model: 

MASTER MR`06  3,9 t,  wersja 2.5 dCi 150 (145 kM),  autobus do przewozu 15 osób,   przystosowany do przewozu 3 osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Liczba miejsc:  15 lub 10+3 wózki inwalidzkie Rok produkcji 2008. Rokowania na sprzedaż 

pojazdu odbędą się w dniu 15 kwietnia 2015r. od godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w 

sali im. Stanisława Zająca (I piętro) . Cena wywoławcza samochodu wynosi – 50 430 zł brutto . Podana cena zawiera  podatek VAT. 

Samochód można oglądać, na terenie G.P.K. EKO- BABICE Sp. z o.o., w Starych Babicach przy ul. Kutrzeby 36, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 1) - Marcinem Klimek,  

tel. 22 722-95-35.  

Oferty należy składać w kopercie zaklejonej  z dopiskiem „Oferta  na zakup autobusu marki Renault”  w sekretariacie Urzędu Gminy Stare 

Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice  (pok. nr 18) w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 do godz. 10.00. W przypadku ofert przesłanych 

drogą pocztową decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Gminy. 
 

PRZETARGI GMINNE Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że n/w nieruchomości stanowiące własność Gminy zostały 

przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu: 

 Działka gruntowa, niezabudowana we wsi Mariew nr ew. 230/4 o powierzchni 1280 m
2 

 położona w odległości ok. 50 m od 

skrzyżowania ul. Wólczyńskiej i Kwiatowej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena nieruchomości 

268 800,00 zł netto. 

 Działka gruntowa, niezabudowana we wsi Janów nr ew. 324 o powierzchni 451 m
2
  położona w rejonie ul. Gen Witolda 

Urbanowicza i Strzelców Karpackich, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie bliźniaczej. Cena 
nieruchomości 210 000,00 zł netto. 

 Działka gruntowa, niezabudowana we wsi Janów nr ew. 361 o powierzchni 757 m
2
  położona w rejonie ul. Maczka, przeznaczona 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena nieruchomości 350 000,00 zł netto. 

 Działka gruntowa, niezabudowana we wsi Stare Babice nr ew. 643/1 o powierzchni 1047 m
2
  położona w rejonie ul. Polnej, 

Sikorskiego i Rynek, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena nieruchomości          550 000,00 zł netto. 
 

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU NIVEA Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddawania głosów na budowę placu zabaw w Koczargach 

Starych. Na stronie www.nivea.pl/podworko prowadzony jest ranking lokalizacji ubiegających się o zwycięstwo. Dzięki głosom oddawanym 

na stronie zapewnimy najmłodszym mieszkańcom ekscytujące i bezpieczne miejsce do zabawy.  

 Liczy się każdy głos oddany na stronie, zatem zachęcamy rodziców, przyjaciół i wszystkich sympatyków gminy, którym zależy na stworzeniu 

kolejnego zakątka dla najmłodszych. Tylko 40 miejscowości w kraju otrzyma wsparcie. Głosowanie prowadzone jest w całej Polsce za 

pośrednictwem internetu od 1 kwietnia do 31 maja 2015 r. Uczestniczyć może każdy, kto dokona prostej rejestracji profilu w serwisie, 

gdzie wymagane są jedynie: imię, adres e-mail login i hasło. Można także jednorazowo zweryfikować się przez podanie adresu e-mail. 

Głosować można jeden raz w ciągu dnia. Zajmuje to zaledwie parę chwil, a podwórko będzie miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla 

siebie - wyposażone w nowoczesne elementy i miejsce na klasyczne zabawy sprawi, że dzieci i rodzice będą mogli oddawać się beztroskiej 

zabawie.  Przypominamy, że w 2011 dzięki ponad 128 tys. głosów oddanym w konkursie "100 placów zabaw na 100 lat NIVEA" udało się 

wybudować plac zabaw przy przedszkolu w Starych Babicach. 
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