
 

 
 

GMINA, URZĄD, TEREN 
 
ROZTRZYGNIĘTO PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) SAMOCHODU MERCEDES-BENZ 12 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy  Stare Babice odbył się   przetarg ustny 
(licytacja)  na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5 t marki: MERCEDES-BENZ, model: 110 Vito Diesel 2,7t, nr rejestracyjny: WZ30700, rok produkcji: 1997. 
Nabywcą pojazdu została firma: Hotel Amax s.c. z siedzibą w Mikołajkach (11-730) przy ul. Spacerowej 7, za cenę osiągniętą w licytacji w wysokości 9.000zł (dziewięć 
tysięcy złotych) brutto. W związku z powyższym przetarg został zakończony i rozstrzygnięty. 
 
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, ul Rynek 32. 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. 

BADANIE ANKIETOWE NA TERENIE GMINY Uprzejmie informujemy, że w dniach 9-16 kwietnia 2016 r. wśród mieszkańców Gminy Stare Babice zostanie 
przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące potrzeb w zakresie świadczenia wybranych usług publicznych w gminie oraz korzystania z lokalnych przestrzeni 
publicznych. Badanie zrealizują studenci gospodarki przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli do Państwa drzwi 
zapuka ankieter legitymujący się stosownym zaświadczeniem oraz imiennym identyfikatorem, przyjmijcie go Państwo życzliwie i – w miarę możliwości – udzielcie 
odpowiedzi na pytania z ankiety. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi na pytania nie zajmą Państwu dłużej niż 15 minut. 

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ORAZ SESJĘ RADY GMINY 19 kwietnia o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, 
Kultury i Kultury Fizycznej, następnie o godz. 14:00 wspólne posiedzenie Komisji; urząd gminy, ul. Rynek 32. 20 kwietnia o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, urząd gminy, ul. Rynek 32. 21 kwietnia o godz. 14:00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy, urząd 
gminy, ul. Rynek 21. 

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". 
 

ZAPROSZENIA 
 
AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN” zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się             
24 kwietnia w godz. 9:00-12:30 na parkingu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym przy ul. Warszawskiej 828. Prosimy tego dnia pamiętać 
o spożyciu lekkostrawnego posiłku oraz zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w dniu 19 kwietnia w godz. 9:00-13:00  Jak zacząć… środki           
na start. Adres: ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, 00-375 Warszawa. Kontakt: tel. (22) 443 07 56, więcej informacji na stronie 
www.firma.um.warszawa.pl. 

KOCHASZ TANIEC? Centrum Tańca Swing w Łomiankach serdecznie zaprasza na bezpłatne, integracyjne zajęcia taneczne. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 
17:30-20:30 (grupy początkujące) oraz w piątki w godz. 15:30-17:00 (grupa zaawansowana)  w Centrum Tańca Swing przy ul. Równoległej 22 a w Łomiankach.  Zapisy 
pod nr. tel. 604 534 990. 

 
OGŁOSZENIA 

PRACA DLA KIEROWCY Zatrudnię kierowcę C+E, stała trasa, karta kierowcy. Tel. 513 144 909. 

PRACA DLA OPIEKUNKI Pilnie poszukuję opiekunki do osoby dorosłej (po operacji), na pełen etat, w Lipkowie. Więcej informacji pod numerem tel. 609 219 887. 

PRACA DLA KIEROWCY Dam pracę na stanowisku kierowca C+E. Cały kraj, pon.-pt. Jazda pod spedycją. Tel. 604-218-471. 

PRACA  PRACOWNIK SORTOWNI K-ex Sp z.o.o poszukuje pracownika sortowni. Warunki: od pon. do pt. w godz. 20:00-4:00; okres próbny: 90 zł netto za noc umowa 
zlecenie; nie wymagamy doświadczenia. Miejsce pracy: Mościska, ul. Bakaliowa 1. CV prosimy przesłać na adres: marcin.stolarski@k-ex.pl, lub prosimy o kontakt               
tel. (22) 244-82-56, po godz. 12:00. 

 

        Serwis Informacyjny Urzędu Gminy 
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