
 
 
ZUS  bliżej klienta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie  Inspektorat Warszawa Wola zaprasza na dyżur 
konsultacyjno – informacyjny dnia 8 sierpnia b.r. (piątek) w godz. 10.00 – 14.00 do Urzędu Gminy Stare Babice, sala im. St. 
Zająca (I piętro)ul. Rynek 32. Pracownicy ZUS udzielą informacji dotyczących:  prowadzenia działalności gospodarczej,  
ubezpieczeń społecznych,  świadczeń emerytalno rentowych, Platformy Usług Elektronicznych (PUE). 
Informacyjnie dodamy, że ZUS uruchomił dla swoich klientów nowy portal informacyjny w ramach realizacji projektu 
Platforma Usług Elektronicznych.  Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Administracji i 
Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działania te są realizowane w celu zwiększenia dostępności i 
korzystania z nowoczesnych narzędzi usług elektronicznych, które umożliwiają załatwianie wielu spraw bez konieczności 
wizyty w placówkach ZUS-u. Rejestracja na PUE pozwoli na m.in. nieograniczony dostęp  do danych zapisanych na 
indywidualnym koncie w ZUS, zmianę danych identyfikacyjnych, przeglądanie stanu rozliczeń, jak również uzyskanie 
informacji o należnych składkach i wpłatach. Umożliwi także  rezerwacje wizyty w placówce ZUS przez Internet. Zachęcamy 
do skorzystania z powyższych konsultacji.  
  
Zwrot podatku akcyzowego - informacja dla rolników. Przypominamy, że rolnicy zainteresowani zwrotem podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski do Wójta 
Gminy Stare Babice, w terminie od 1. do 29. sierpnia 2014r. Do wniosków należy dołączyć faktury za olej napędowy 
zakupiony w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014r. W 2014 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju. Sprawy w tym temacie prowadzi Referat 
Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy (pok. nr 6) tel. 22 730-80-60 lub 22 730-80-61. 
 
71. Tour de Pologne.  4 sierpnia  (w poniedziałek), odbędzie się drugi etap wyścigu  71. Tour de Pologne.  Kolarze wyruszą z 
Torunia do Warszawy i będą przejeżdżać  przez teren Gminy Stare Babice ul. Warszawską  po godz.  15.00. Przewidziana 
jest lotna premia, przy Hotelu „Splendor” w Babicach Nowych. Przez Warszawę przejazd jest zaplanowany ulicami:  
Górczewską,  Leszno, Okopową, Al. Solidarności, Placem Bankowym, Marszałkowską (od Królewskiej zachodnią jezdnią pod 
prąd) Al. Jerozolimskimi (pod prąd), Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską do Placu 
Teatralnego gdzie znajdować się będzie linia mety.  Po przejechaniu mety skręcą w ul. Wierzbową, następnie pojadą ulicami 
Focha, Królewską do Marszałkowskiej i dalej tak jak wcześniej. Zakończenie II Etapu Tour de Pologne przewidywane jest na 
godzinę 16:30. Wszystkich zainteresowanych kibicowaniem zapraszamy do Strefy Aktywnego Kibica przy hotelu 
„Splendor”w Babicach Nowych przy ul. Warszawskiej, gdzie od godz. 14,30 do 15 .00 będą rozdawane koszulki 
identyfikujące mieszkańców. Zachęcamy również do fotografowania przejazdu kolarzy  przez naszą gminę i przesłania zdjęć 
na adres: newsletter@stare-babice.waw.pl.  Najładniejsze, z podpisem autora,   będą na gminnej stronie w Galerii 
Fotograficznej gminnej strony internetowej.  

Zawiadomienie o rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola „Jeżyk” w Latchorzewie W związku z rozstrzygnięciem 
otwartego konkursu ofert Gmina Stare Babice informuje, że została podpisana umowa na zapewnienie 15 dzieciom 
zamieszkałym na terenie gminy możliwości korzystania z przedszkola w oddziałach ogólnodostępnych. Przedszkole 
Niepubliczne „Jeżyk” w Latchorzewie przeprowadzi rekrutację 15 dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015. 
Wnioski o przyjęcie do przedszkola, według wzoru zamieszczonego na stronie www.stare-babice.pl, należy składać w terminie 
do dnia 5 sierpnia 2014 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Jeżyk” w Latchorzewie ul. Janowskiego 17. Posiedzenie Komisji 
Rekrutacyjnej odbędzie się 7 sierpnia 2014 r. Lista dzieci przyjętych zamieszczona będzie na stronie internetowej Przedszkola  
www.jezyk.edu.pl w dniu 8 sierpnia 2014 r. 

 Projekt  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wyłożony do wglądu.   W 
dniach od 4 sierpnia do 2 września b.r. będzie wyłożony do publicznego wglądu  projekt Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.   Z projektem można zapoznać  się: 
-)  w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w pokoju nr 3, w godz. pracy Urzędu (poniedziałek  od godz. 8.00 do 

17.00, wtorek –czwartek od godz. 8.00 do 16.00 oraz piątek od godz. 8.00 do 15.00.    
-)  na gminnej stronie internetowej www.stare-babice.waw.pl  
Nad przyjętymi w projekcie zmianami studium  odbędzie się  dyskusja  publiczna dnia 25 sierpnia  2014 r. o godz. 15.00 w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Rynek 32 (I piętro). 
Osoby prawne i fizyczne  oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości  prawnej  mogą wnosić uwagi  do projektu 
zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczającym terminie do 23 września b.r. 
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