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PRaCa

Zatrudnię

 Szukam kierowcy z kat. C na szambiarkę,
tel. 796 233 600

 Telemontera – elektryka do budowy sieci.
Możliwość zatrudnienia cudzoziemców
z zakwaterowaniem, tel. 500 177 061

 Zatrudnię kobietę do sprzątania na terenie Otwocka. Godziny pracy do uzgodnienia. Kontakt: 504 156 888

zatrudni
POmOC KuCHENNą
z doświadczeniem.
CV wraz ze zdjęciem
prosimy wysyłać na adres:
restauracja@stylowa-otwock.pl

tel. 511 953 471
 AVA – zatrudnię kierowcę – kat. B, C;
magazyniera. CV na mail:
d.kowalska@ava-laboratorium.pl

 Biuro rachunkowe w Karczewie zatrudni
księgową bilansistkę znającą program
RAKS SQL, tel. 664 242 492
 Cukiernia Meryk w Miedzeszynie
zatrudni sprzedawcę na pełny etat,
tel. 502 398 841

Do magazynu, sklepu sportowego, obsługa
komputera, Karczew, tel. 608 13 13 13
 Hydraulika i pomocnika, tel. 505 128 513
Kosmetyczkę do salonu w Celestynowie,
tel. 603 103 157
 Krawcową z doświadczeniem szycia
dekoracji okien, tel. 601 205 653

 Operatora koparki kołowej, dorywczo,
tel. 605 322 709

 Poszukuję pracownika do warsztatu
w Otwocku (regeneracja zacisków hamulcowych). Praca na pełny etat, tel. 601 913 711

 Dom w Otwocku, 374 m2, cena
635 000 PLN, nowoczesny, gotowy
do wprowadzenia. Alicja Leszczyńska,
880 373 373, www.elandom.pl

 Zatrudnię osobę do pracy w pralni
w Józefowie (doświadczenie niewymagane)
praca zmianowa, tel. 725 003 577

 Zatrudnię panią do 45 lat z Otwocka
do sprzątania i gotowania 3 x tygodniowo,
chętnie zmotoryzowana, tel. 500 312 072
 Zatrudnię panie do szycia, Otwock,
tel. 606 702 313

Zatrudnię pracownicę do sklepu AGD
„PATELNIA” na 1/2 etatu (14.00-18.00)
oraz do salonu optycznego wykwalifikowanego pracownika na cały etat. Prosimy
o CV na adres: waza32@tlen.pl
 Zatrudnię preserów na wtryskarki żywieckie ze stażem, Warszawa, ul. Patriotów 136a
Zatrudnię stolarza, pomocnika stolarza
do przyuczenia, tel. 510 175 325
 Zatrudnimy pracowników produkcji.
Mile widziana książeczka SANEPID.
Wiązowna Kościelna, tel. 508 040 031

Szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS (Płatnik-przekaz elektroniczny), prace biurowe,
tel. 698 085 542
 Pielęgniarka zaopiekuje się chorym. Ugotuje. Może zamieszkać, tel. 507 173 201
 Posprzątam dom, biuro, tel. 507 566 948

NIERuCHOmOśCI
Sprzedam dom

Przyjmę do pracy na stanowisko kasjer-sprzedawca. Mile widziane doświadczenie,
tel. 690 630 673

 Dom w Wawrze, 130 m2, cena 730 000 PLN,
po częściowym remoncie. Anna Walczyna,
660 280 776, www.elandom.pl

 Dom z bala 90 m2 na działce 1390 m2,
stan deweloperski, cena 250 000 PLN.
Jolanta Galas, 609 406 315, www.elandom.pl
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Sprzedam działkę
Dwie działki z linią brzegową
jeziora Rokola, z możliwością
podziału na mniejsze. Dostęp do drogi
powiatowej. Działki zarówno pod
inwestycje rekreacyjne, jak i mieszkalne.
Tel. 503 359 375
 Pogorzel, ul. Piękna, budowlana, 1600 m2,
media + oświetlenie, kanalizacja 30 m,
tel. 604 667 944

Poszukujemy działek, domów,
mieszkań dla naszych klientów.
Józefów, ul. Mieni 19.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK;
tel. 22 789 33 81, 669 999 000
www.stelmaszak.pl

 Sobiekursk – 1000 m2, dobra komunikacja,
cena 100 zł/m, w zabudowie szeregowej,
tel. 507 076 561
 Sobienie Biskupie, WZ, tel. 501 162 330

 65 m2/działka 700 m2 – centrum Wiązowny,
blisko Warszawy. W pobliżu sklepy,
przystanki autobusowe, szkoła, przedszkole,
przychodnia. Zieleń. Wszystkie media.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
 150 m2 + ogrodzona działka 367 m2.
122 tys. zł. Gmina Karczew. Infrastruktura
i komunikacja miejska. Parterowy z użytkowym poddaszem i piwnicą. SUPERCENA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
Otwock Mały – bliźniak, 4 pokoje,
176 m2/450 m2, stan deweloperski.
Cena: 550 000PLN, oferta: 1310/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245
Otwock – dom wolno stojący, stan surowy,
pow. 209 m2/1650 m2, prąd, OKAZJA
Cena: 339 000 PLN, oferta: 1327/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Otwock – dom wolno stojący,
60 m2/597 m2, 2 pokoje, centrum.
wszystkie media, OKAZJA
Cena: 279 000PLN, oferta: 1293/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 018

 Józefów, 1000 m2, cena 350 000 PLN,
wydane warunki zabudowy na dom
jednorodzinny. Jolanta Galas, 609 406 315,
www.elandom.pl

 Aleksandrów, 802 m2, cena 260 000 PLN,
wydane pozwolenie na budowę. Anna
Walczyna, 660 280 776, www.elandom.pl

 Glinianka, 819 m2, 105 000 PLN,
wydane warunki zabudowy. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl

 Konik Nowy, działka inwestycyjna, MPZP
usługi, wielkość do 30 000 m2, szerokość
do 100 m, położona 300 m od zjazdu
z planowanej obwodnicy, cena: 300 zł/m2,
tel. 513 401 901>> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU

wizytówKi

UsłUgi
remontowo-bUdowlane
malowanie, tapetowanie,
układanie paneli, glazura, terakota,
montaż i zabudowa kominków,
układanie kamienia
dekoracyjnego, stawianie ścianek
działowych, przeprowadzki itp.

KierowniK bUdowy
nadzór robót budowlanych
 nadzór inwestorski
doradztwo techniczne
kosztorysy
przeglądy okresowe
budynków

mgr inż. tomasz skoczylas

Tel. 664 495 529

tel. 518 533 311

sKlep medyczny mpr
sprzedaż, wypożyczalnia, serwis

otwocK, ul. sportowa 4
tel. 22 243 10 95, 519 451 665
e-mail: biurompr@gmail.com
www.sklepmedycznyotwock.pl

EKSPERT HIPOTECZNY
tel. 792 855 252
Kredyt na:
 Kupno mieszKania
 Kupno/budowę domu
 remonty
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 Gm. WIĄZOWNA – działki o powierzchni
ok. 4500 m2 z ceną od 99 tys. zł. do 171 tys. zł.
Pod zabudowę jednorodzinną / wielorodzinną lub usługi (np. kwatery dla pracowników, dom opieki i in.). W bliskim sąsiedztwie
komunikacja miejska i rozbudowana infrastruktura. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000
 WAWER – 2477 m2 – 780 tys. zł.
Dla Inwestora – pod zabudowę wielorodzinną. OKAZJA. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

Otwock–Jabłonna, 935 m²,
plan zagospodarowania, cena 129 000 zł,
wszystkie media miejskie, budowlana,
tel.: 516 085 587, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Kresy, blisko centrum, 800 m ,
warunki zabudowy, kostka, nowe domy
w okolicy, cena: 270 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
2

 Dziechciniec, 3930 m2, możliwość
pobudowania kilku domów (złożono wniosek
o WZ dla 3 budynków jednorodzinnych),
prostokąt, prąd, nowe domy w sąsiedztwie,
sucha, cena: 189 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Całowanie, 10 400 m , możliwość
pobudowania hali, prostokąt o wym. 48 x 227,
dojazd asfalt, cena: 320 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
2

 Otwock-Soplicowo, 1396 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
starodrzew, cena: 299 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Narutowicza, pow. 2212 m²,
MPZP, dostęp do wszystkich mediów,
w sąsiedztwie sklepy, apteka, szkoła, restauracja, częściowo ogrodzona i z jednej strony
graniczy z lasem, cena 210 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Glinianka, pow. 1250 m2, WZ na wolno
stojący dom jednorodzinny, media: prąd
oraz woda miejska, dojazd drogą asfaltową,
w okolicy las, stadnina koni, domy jednorodzinne, cena: 85 000 zł, tel.: 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów-Górki, pow. 3008 m², WZ na dwa
domy, prąd, woda, gaz, działka ogrodzona
przy drodze asfaltowej, cena 450 000 zł,
tel.: 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

 JÓZEFÓW – 2250 m – 299 tys. zł. Pod
usługi i dom. Przy asfaltowej drodze; media.
Blisko SKM, szkoły, przedszkola, przychodni,
rzeki Świder. OKAZYJNA CENA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000
2

 DUCHNÓW – 1133 m2. Ładna działka
pod dom, w otulinie sosnowego lasu.
115 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

 OTWOCK – 708 m2 – 144 tys. zł.
Wszystkie media, blisko szkoły, autobusu.
Ok. 2 km od PKP. Nowe, ładne zabudowania
w sąsiedztwie. Dobre wymiary. Cicha
i zielona okolica. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK22-789-33-81, 669-999-000
 Przemysłowa / usługowa – 20100 m2
- pow. otwocki – 525 tys. zł. Dobre wymiary,
sucha. Objęta planem. Pod produkcję;
w sąsiedztwie zakładów przemysłowych
/ produkcyjnych. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000

 OTWOCK – 1679 m2 lub 3343 m2.
Bezpośrednio przy ul. Narutowicza.
Obok autobus, blisko szkoły.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22-789-33-81, 669-999-000

 Usługowa – 9551 m2 - gm. Halinów
– 999 tys. zł. Bezpośrednio przy trasie
mińskiej. Media, bardzo dobre wymiary.
W sąsiedztwie zakłady usługowe.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000

szukam

pracowniKa
bUdowlanego
z doświadczeniem, bez nałogów.

tel. 603 053 060

Jabłonna – działka budowlana, pow. 811 m2,
23x35 m, wszystkie media, WZ, OKAZJA.
Cena: 135000 PLN, oferta: 1678/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

Sprzedam mieszkanie

 Mieszkanie, 48 m2, na os. Batorego, 3 pokoje, widna kuchnia, piwnica, tel. 609 124 520
 Stara Miłosna, mieszkanie o pow. 61 m2,
parter + ogródek. Cena 480 000 PLN.
Jolanta Galas, 609 406 315, www.elandom.pl

 Świder, 62 m , 3 pokoje, parter, osiedle
zamknięte, cena 299 000 PLN. Jolanta Szopa,
660 280 311, www.elandom.pl
2

 Otwock, ul. Warszawska, 73 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, do odświeżenia,
cena: 167 500 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

Osiedle Ługi, ul. Andersa, 48 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, duży balkon, piwnica, gotowe
do wprowadzenia, cena 189 000 zł,
507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Andriollego, 67,5 m², 3 piętro,
3 pokoje, do wprowadzenia, przestronne,
widne mieszkanie z dwoma balkonami.
Cena: 339 000 zł, tel.: 513 401 901

 Otwock, ul. Poniatowskiego, 38 m², parter,
2 pokoje, widna kuchnia, do wprowadzenia,
cena: 185 000 zł, tel.: 513 401 901

 Otwock, ul. Pułaskiego, 48 m², 1 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica,
wysoki standard, cena: 250 000 zł,
tel.: 513 401 901

 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 33 m²,
2 piętro, 1 pokój, widna kuchnia,
cena: 166 000 zł, tel.: 516 085 587,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, ul. Kraszewskiego, 54 m², 1 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, duży balkon,
gotowe do wprowadzenia, dobry standard,
cena: 309 000 zł, tel.: 507 847 874,
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Osiedle Ługi, ul. Berlinga, 60 m², 3 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, duży balkon,
gotowe do wprowadzenia, po remoncie,
cena: 240 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Szkolna, 53 m², 2 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, balkon, gotowe
do wprowadzenia, dobry standard,
cena: 255 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Polna, 78 m², I piętro, 3 pokoje,
zadbane, przestronne, słoneczne i widne
mieszkanie z dużym balkonem, na podłogach
piękny, dębowy parkiet. Mieszkanie znajduje
się na nowoczesnym, zadbanym, zamkniętym
osiedlu. Cena: 550 000 zł, tel. 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock, 61 m², I piętro, zadbane, przestronne, widne mieszkanie z balkonem,
na podłogach piękny, jesionowy parkiet.
Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym,
zadbanym, strzeżonym osiedlu. Przy osiedlu
przystanek autobusowy, cena: 319 000 zł,
tel. 790 740 210 >> 0% PROWIZJI OD
KUPUJĄCEGO, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Zamenhofa, mieszkanie 62 m2,
2 pokoje, komórka lokatorska (15,78 m2).
Pierwsze piętro, częściowo umeblowane.
Cena 435 000 zł, tel.: 790 740 210
>> 0% PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO,
WWW.CITIHOME.EU

Poszukujemy mężczyzn
z dobrą prezencją i prawem jazdy
do obsługi pogrzebów.
Kontakt osobisty, CV ze zdjęciem.
Zakład Pogrzebowy
„Exitus” Otwock, ul. Kościelna 1a
tel. 22 779 23 39
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Sprzedam mieszkanie cd.

Otwock – lokal 80 m2, 2 pomieszczenia,
piętro: -1, wejście z ulicy, parking.
Cena: 1 800 PLN, oferta: 604/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Poszukuję do wynajęcia
Pilnie poszukujemy domów i mieszkań
do wynajęcia – powiat otwocki i okolica,
tel. 513 022 310
Otwock – mieszkanie 48 m2, 3 pok.,
piętro: 1/4, balkon, do remontu, OKAZJA.
Cena: 220 000 PLN, oferta: 2209/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231

Otwock – mieszkanie 65 m2, 3 pok.,
parter, balkon 30 m2, stan deweloperski.
Cena: 355 000 PLN, oferta: 1633/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 484

Kupię

 Kupię dom do 500 000 PLN na całej linii
otwockiej. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl

 Kupię budynek pod dom opieki w Józefowie i okolicach. Anna Betnarska, 660 101 000,
www.elandom.pl

medyczne

Otwock – mieszkanie 90 m2, 3 pok.,
piętro: 1/2, os. zamk., 2 balkony, garaż.
Cena: 525 000 PLN, oferta: 2225/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 57 m2, 3 pok.,
piętro: 1/4, balkon, wysoki standard.
Cena: 297 000 PLN, oferta: 2236/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 231
Otwock – mieszkanie 67 m2, 3 pok.,
piętro: 0/3, centrum, 2 balkony.
Cena: 319 000 PLN, oferta: 2205/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Do wynajęcia

 2-pokojowe mieszkanie, tel. 508 725 140

 Pokoje dla pracowników, tel. 668 001 053
Pokoje panom! 22 299 11 92/533 553 816
 Otwock, Wioska Szwajcarska, 91 m²,
4 pokoje, pierwsze piętro, widna kuchnia,
wyposażone w wysokim standardzie,
zadbane, dwa balkony, garaż,
czynsz najmu 2500 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
Otwock/Świder – piętro domu, 100 m2,
3 pok., piętro I, balkon, m. postojowe.
Cena: 2200 PLN, oferta: 1559/OMW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

 Lokal 30 m2, ul. Andriollego,
tel. 509 156 836

 Lokal handlowo-usługowy 55 m ,
centrum, tel. 603 376 765
2

 Lokal usługowy, 63 m , na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
2

 Lokal użytkowy 15 m2, bazar Batorego,
500 zł/miesiąc, tel. 663 793 815
 Lokal z klimatyzacją na Ługach,
tel. 604 493 420

KONSuLTaCJE
LEKaRZY SPECJaLISTÓW
 gineKolog, psycholog
– lek. med. maja Świetlicka
 gineKolog, patomorfolog
– lek. med. grzegorz matuszewicz
 psychiatra
– lek. med. Urszula sulimierska
 neUrolog
– dr n. med. maria maliszewska
– lek. med. norbert Kolmaga
 Urolog
– lek. med. radosław szostek
 reUmatolog, internista
– lek. med. monika lubas
 radiolog, Usg
– lek. med. iwona Jarosz-cedro
 Kardiolog
– lek. med. irmina fidala
 pediatra
– lek. med. narine zatikyan
 endoKrynolog
– lek. med. Katarzyna grzegorzewicz
 fizJoterapeUta
– mgr ewa Urban
DIaGNOSTYKa OBRaZOWa

 Aby pilnie sprzedać mieszkanie,
dom lub działkę, ZADZWOŃ
lub NAPISZ: m.stelmaszak@neostrada.pl,
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
tel. 22 789 33 81, 669 999 000

STOmaTOLOGIa

 rtG
 tomoGraFia Komputerowa
 rezonans maGnetyczny
 mammoGraFia
 usG

14.10.2017 (sobota)

uSłuGI
Budowlane

 Docieplanie budynków, szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214
 Elektryk, tel. 509 280 724

 Garaże blaszane, kojce dla psów, bramy
garażowe. Montaż gratis. Producent
22 295 12 63, 696 753 588 www.robstal.pl
 Remonty dachów i kominów,
tel. 669 324 441

Dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety.
Verticale, domofony, tel. 601 94 36 74

Do wynajęcia lokal
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godz. 7.30-12.30
ul. andriollego 59, otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl
pantomogram
implanty
periodontologia

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga
 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia

bezpłatne KonsUltacJe
fizjoterapeuty ewy urban
zapisy: 799 11 99 55
BaDaNIa LaBORaTORYJNE
PuNKT POBRaŃ czynny od 7.15
 badania Krwi
 badania Hormonalne
 patoloGia ciĄży
 badania biocHemiczne
 diaGnostyKa inFeKcJi
 diaGnostyKa cHorÓb
nowotworowycH
 seroloGia Grupy Krwi
 toKsyKoloGia
 diaGnostyKa alerGii

PROmOCJa

badanieeKg –20pln
ul. Powstańców Warszawy 3
(parking od ul. smolnej)

tel. 799 11 99 55
Jesteśmy do państwa dyspozycji
6 dni w tygodniu.
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GaBINET
OKuLISTYCZNY
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM
REHABILITACJI
www.specer.pl

leK. małgorzata grUchoła
specjalista ii st. okulistyki

leK. anna rzeczKowsKa
specjalista ii st. okulistyki
Ì diagnostyka i leczenie

chorób oczu, wad wzroku
u dzieci i dorosłych.
Ì diagnostyka i leczenie jaskry,
monitorowanie jaskry,
badania jaskrowe (POLE
WIDZENIa, OCT JaSKROWE,
PaCHYmETRIa, POmIaR
CIśNIENIa śRÓDGałKOWEGO,
GONIOSKOPIa).
Ì diagnostyka i leczenie
zapaleń brzegów powiek ze
szczególnym uwzględnieniem
etiologii nużeńca (DEmODEX).
Ì diagnostyka chorób plamki
(OCT PLamKI).
Ì badania okulistyczne
kierowców.
Ì okresowe badania
okulistyczne dla potrzeb
medycyny pracy.
Ì Wystawiamy recepty
refundowane przez NFZ
na leki i okulary.
Ì Zniżki na wizyty i badania
dla emerytów.
Ì Pobieramy wymazy
z worków spojówkowych
(możliwość wykonania
posiewu i antybiogramu).

REHABILITACJA
FIZYKOTERAPIA
ORTOPEDA DZIECIĘCY
KONSULTACJE ORTOPEDYCZNE
NEUROLOG, MASAŻ

tel. 22 710 37 30
OTWOCK, ul. Kołłątaja 4
budynek Forum, I piętro

ZAPRASZAMY
ZABIEGI:
- fala uderzeniowa
- diatermia krótkofalowa DKF
- elektroterapia
- laser
- krioterapia
- ultradźwięki
- pole magnetyczne
- lampa Sollux Lumina

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA
REHABILITACJA DZIECI
METODĄ NDT Bobath
ORTOPEDZI:
lek. med. Wojciech Ceran
lek. med. Wojciech Kucharczyk
dr n. med. Marcin Milecki
lek. med. Magdalena Pieniężna
lek. med. Stanisław Rak
lek. med. Oleg Tchoriwski
lek. med. Cezary Walczyński
lek. med. Aleksander Wielopolski
dr n. med. Piotr Zakrzewski
ORTOPEDA DZIECIĘCY:
lek. med. Karolina Lisiecka
NEUROLOG:
lek. med. Urszula Ziółkowska
REUMATOLOG
dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek
INTERNISTA DIABETOLOG
dr Iwona Walicka-Głaszczka

DOŚWIADCZENI
FIZJOTERAPEUCI

zapisy:
TW-mED
05-400 OTWOCK,
uL. aNDRIOLLEGO 34/3
TEL. 22 779 26 03
OD GODZ. 13.00
od poniedziałku do piątku

ĆWICZENIA DLA KOBIET
W CIĄŻY, KINESIOTAPING
REJESTRACJA: 22 710 37 30
Jesteśmy
na Facebooku!
®
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Introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Nauka

 Prace dyplomowe, naukowe i inne
– kompleksowa, profesjonalna korekta.
Tel. 693 280 472

wyższy wymiar opieKi medyczneJ
KaRDIOLOG, KaRDIOLOG DZIECIęCY,
NEuROLOG, NEuROLOG DZIECIęCY,
OKuLISTa, LaRYNGOLOG

mOTORYZaCJa
Kupię
Skup samochodów osobowych i busów;
tel. 511 392 047

 MEDYCYNA PRACY
pracownia badań KierowcÓw
- psycHotecHniKa
badania na broń
 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
 TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
 REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
 TERAPIA UZALEŻNIEŃ
 BADANIA SŁUCHU
 PUNKT POBRAŃ
 BADANIA USG

d.kowalska@ava-laboratorium.pl

OTWOCK, uL. KRaSZEWSKIEGO 95
TEL. 22 812 81 81
czynne pon. – pt. 8-20

WÓJT GmINY CELESTYNÓW

LEKaRZE SPECJaLIśCI DOROSłYCH I DZIECI
stomatoloG
ortodonta
psycHiatra

KLINIKa JEDNEGO DNIa
GastrosKopia, KolonosKopia

SZCZEPIENIa
Otwock-świder, ul. Grunwaldzka 13
tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20

www.rcz.com.pl
PRZYCHODNIa PRZYJaZNa PaCJENTOWI

ava
– zatrudnię
pracowników
prodUKcyJnych
do firmy kosmetycznej.
cV na mail:

informuje, że w siedzibie urzędu
Gminy w celestynowie, przy
ul. reguckiej 3, został podany
do publicznej wiadomości na
okres 21 dni wykaz nr 7/2017
dotyczący nieruchomości
gruntowych położonych
w miejscowości stara wieś,
stanowiących własność
Gminy celestynów,
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na czas określony.

dyrektor gospodarki Komunalnej
w celestynowie
informuje, że w siedzibie urzędu gminy
w celestynowie, przy ul. reguckiej 3,
oraz w siedzibie gospodarki komunalnej
w celestynowie, przy ul. reguckiej 5,
został podany do publicznej wiadomości
na okres 21 dni wykaz nr 1/2017 dotyczący
nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości celestynów, stanowiących
własność gminy celestynów,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
oraz najem na czas określony.
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SERWISANT SPRZĘTU MECHANICZNEGO
poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy polegającej na:
 prace serwisowe, obsługa maszyn sprzątających,
 usuwanie awarii, naprawa urządzeń.

wymagania

 prawo jazdy kat. b (mile widziane kat. c)
 umiejętność obsługi i naprawy maszyn sprzątających i rolniczych – mile widziane
 uprawnienia na hds – mile widziane
 uprawnienia na podnośnik osobowy – mile widziane

cv proszę przesyłać na adres: rekrutacja@awima.pl
kontakt telefoniczny 516 193 964

ZaWIaDOmIENIE BuRmISTRZa mIaSTa JÓZEFOWa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. u. 2017. 1073) oraz
art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(dz.u.2017.1405), w związku z uchwałą rady miasta Józefowa
nr 97/Vii/2015 z 25 września 2015 r. oraz 248/Vii/2017 z 27 stycznia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jeziora Łacha i jego otoczenia (etap b), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
wyłożenie nastąpi od 16 października do 17 listopada 2017
r. w siedzibie urzędu miasta Józefowa – ul. wyszyńskiego 1, budynek b, w czasie pracy urzędu (tzn. w poniedziałki w godzinach
9-17 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-16), a także w biuletynie informacji publicznej urzędu miasta – jozefow.bip.eur.pl/.
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25 października 2017 r.
w siedzibie rady miasta Józefowa, budynek b przy ul. wyszyńskiego 1 o godzinie 17. zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach,
może wnieść uwagi. odnośnie projektu planu miejscowego
uwagi należy składać na piśmie w biurze obsługi Klienta urzędu
miasta Józefowa w godzinach pracy urzędu (poniedziałki
9-17 oraz od wtorku do piątku 8-16), korespondencyjnie na adres
ul. wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub drogą elektroniczną.
odnośnie do procedury środowiskowej wnioski można również
składać w formie ustnej do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. uwagi należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 r.
uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, wskazanie dokumentu, którego dotyczy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, w treści z dopiskiem „uwagi do projektu planu miejscowego” i/lub „prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej
projektu planu miejscowego”. uwagi będą rozpatrywane przez
burmistrza miasta Józefowa.
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walki jest wiodącym producentem innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska laminatów technicznych i opakowań ochronnych. specjalizujemy się
w produkcji inteligentnych produktów multilaminatowych na bazie włókna.
Jesteśmy światowym liderem w technologii powlekania ekstruzyjnego. zakłady
produkcyjne walki znajdują się m.in. w Finlandii, niemczech, polsce, wielkiej
brytanii i chinach. Grupa walki zatrudnia niespełna 1000 osób w 12 krajach
w europie i azji. aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy osób na stanowisko:

PRaCOWNIK PRODuKCJI
– POmOCNIK OPERaTORa maSZYN
miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
GłÓWNE ZaDaNIa
 pomoc w obsłudze maszyn produkcyjnych.
 obsługa urządzeń transportu bliskiego – suwnicy i/lub wózka
widłowego.
 raportowanie procesu produkcyjnego oraz wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn.
 dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi oraz o ład i porządek na stanowisku pracy.
 przestrzeganie standardów jakościowych oraz procedur obowiązujących w firmie.
WYmaGaNIa
 mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic.
 podstawowa znajomość obsługi komputera będzie zaletą.
 dobra organizacja pracy własnej.
OFERuJEmY
 stabilne warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 prywatną opiekę medyczną.
 międzynarodowe środowisko pracy cechujące się innowacyjnością
i zaangażowaniem, a także wysokimi standardami etyki pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

cV oraz list motywacyjny proszę przesłać
na adres e-mail: rekrutacja@walki.com
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obwieszczenie
starosty otwocKiego
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obwieszczenie starosty otwocKiego
z 2 października 2017 roku

z 2 października 2017 roku

na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2008 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. u. z 2017 roku, poz. 1496)

na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2008 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. u. z 2017 roku, poz. 1496)

zawiadamiam

zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych: ul. reymonta nr 2754w
i ul. samorządowej nr 2758w w otwocku oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych, wodociągowych i gazowych”
na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 51: 12/1, 23/5, 24; obręb 93: 35/5, 35/4, 11, 12, 37/5, 37/6, 37/4; obręb 92: 36/2,
42/4, 38/5, 38/2, 38/4, 42/3, 38/3; obręb 94: 64/5, 48/1, 52, 61/2.
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.
strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia
zapoznać się z treścią ww. decyzji w dniach pracy starostwa powiatowego
w otwocku (pn. 8.15-17.00, wt., śr., czw., pt. 8.15-14.00) w wydziale architektury
i budownictwa w otwocku, ul. Komunardów 10, pokój nr 14, tel. 0-22-788-15-34
w. 372, i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do wojewody mazowieckiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela
– temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się
pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko
jednemu pełnomocnikowi. strona może wskazać takiego pełnomocnika. w sprawie
wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie strony lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną
do odbioru pism. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli
nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest
obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„rozbudowa drogi powiatowej nr 2758w ul. samorządowej i ul. czaplickiego
w otwocku wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej” na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 51: 1, 12/1, 12/3, 12/4, 20, 24; obręb 52: 8/1, 18/1, 18/2, 18/5, 19/4, 34/1, 34/10,
37/5, 41; obręb 54: 1/1, 1/3, 16/5, 27/2, 27/5; obręb 55: 1, 2/1, 2/2, 53, 54/13, 54/14,
55/5, 55/8, 56/7, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8; obręb 56: 39/6, 40, 41,
44/3, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 46/5; obręb 59: 1, 10/6; obręb 68: 1, 6/1, 8;
obręb 92: 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32, 37, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39/5,
42/3; obręb 93: 12, 14, 15, 16/5, 16/13, 16/14, 26/1, 26/2, 32, 33, 34, 35/1, 35/3, 35/4,
35/5, 36/2; obręb 94: 47/1, 63/3, 63/4, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5,
65/7, 65/6, 66/2, 67/2, 67/5; obręb 258: 2/22, 2/23.
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
na podstawie art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
30 dni od daty:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.
strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia
zapoznać się z treścią ww. decyzji w dniach pracy starostwa powiatowego
w otwocku (pn. 8.15-17.00, wt., śr., czw., pt. 8.15-14.00) w wydziale architektury
i budownictwa w otwocku, ul. Komunardów 10, pokój nr 14, tel. 0-22-788-15-34
w. 372, i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do wojewody mazowieckiego w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
zgodnie z art. 40 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.
strona może wskazać takiego pełnomocnika. w sprawie wszczętej na skutek podania
złożonego przez dwie strony lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba
że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. strona zamieszkała za
granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI
komornik sądowy przy sądzie rejonowym w otwocku anna bachańska, zastępca
komornik piotr szewc ogłasza, że: 6.11.2017 r. o godz. 14.30 w budynku sądu rejonowego w otwocku, mającego siedzibę przy ul. armii krajowej 2, w sali nr 1 odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości położonej w otwocku przy ul. radosnej 32, stanowiącej działkę ew. nr 61/3 w obrębie 45, dla której iV wydział ksiąg wieczystych sądu
rejonowego w otwocku prowadzi księgę wieczystą nr wa1o/00032928/0
- stanowiącej współwłasność dłużników. działka nr 61/3 o powierzchni 378 m2, kształt:
zbliżony do prostokąta, teren plaski. zabudowana budynkami: mieszkalnym
jednorodzinnym i gospodarczym, działka uzbrojona – doprowadzone przyłącza
infrastruktury technicznej.
budynek mieszkalny jednorodzinny – 2-kondygnacyjny, podpiwniczony,
posadowiony w ostrej granicy. wybudowany w roku 1998. powierzchnia zabudowy
(wg kartoteki budynków): 89 m2. powierzchnia użytkowa (w funkcji powierzchni
zabudowy): 142,40 m2 + podpiwniczenie 71,2 m2. budynek wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegły wapienno-piaskowej, fundamenty betonowe, dach
konstrukcji drewnianej kryty blachą, obróbki blacharskie. elewacje – tynki cementowowapienne, ściana zachodnia bez tynków. schody zewnętrzne żelbetowe. doprowadzone
przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telefoniczne. w podpiwniczeniu
garaż i pomieszczenia gospodarcze.
budynek gospodarczy - budynek parterowy, niepodpiwniczony, z 1972 roku,
wybudowany w ostrej granicy. powierzchnia zabudowy 37,00 m2, powierzchnia użytkowa 29,60 m2. wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. budynek gospodarczy
z częścią garażową. doprowadzone przyłącze elektryczne.
suma oszacowania to 647.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 485.250,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, to jest 64.700,00 zł. rękojmię należy uiścić w kasie kancelarii komornika
lub na konto komornika:
pKo bp Xii o/warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751.
rękojmia może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia
sądu o utracie rękojmi.
zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które
mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. w ciągu
dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10 do godz.18 oraz przeglądać w sekretariacie i wydziału cywilnego sądu rejonowego w otwocku przy ul. armii krajowej 2 protokół opisu
i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
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OGłOSZENIE O DRuGIEJ LICYTaCJI NIERuCHOmOśCI
nr KW Wa1O/00004226/4
Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w otwocku anna bachańska, zastępca Komornik piotr szewc na podstawie art. 953 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 8.11.2017 r. o godz. 14.25 w sądzie
rejonowym w otwocku, 05-400 otwock, ul. armii Krajowej 2, w sali
nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:
dorota niewiadomska, położonej: 05-420 Józefów, ul. Sobieskiego 20, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW Wa1O/00004226/4.
nieruchomość składa się z działki gruntu nr ew. 5 i 152 obręb 0027
o powierzchni 1075 m2. z działki 552/1 o pow. 1075 m2 została wydzielona działka o nr ew. 152 pod drogę publiczną, część zabudowana
została oznaczona nr ew. 5. działka o nr ew. 152 ma pow. 112 m. kw.
i stanowi niezagospodarowane pobocze ul. sobieskiego. działka
o nr ew. 5 ma pow. 963 m. kw. i jest zagospodarowana budynkiem
mieszkalnym zlokalizowanym w części południowej. w pozostałej
części działka jest zagospodarowana – ogród przydomowy z oczkiem
wodnym, roślinność ozdobna i wysoka zieleń, wiata murowana o pow.
użytkowej 23,15 m. kw. posesja ogrodzona, od strony ulicy ogrodzeniem murowanym z bramą i furtką. do działki doprowadzone są
przyłącza energetyczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociąg. zlokalizowany na działce budynek mieszkalny jest obiektem piętrowym
z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowany
w 1962 r., a rozbudowanym w 1985 r. o pow. uzytkowej 226,9 m. kw.
do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, woda ze studni
wierconej, kanalizacja – szambo 2-komorowe. ogrzewanie centralne
gazowe. budynek nie jest ubezpieczony.
suma oszacowania to 1 038 000,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 692 000,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 103 800,00 zł na
konto komornika: PKO BP XII O/Warszawa 95 10201127 0000
1702 0013 3751.
rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. zgodnie z przepisem art. 976 §1 Kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym
artykule. w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno
oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10.00 do godz.
18.00 oraz przeglądać w sekretariacie i wydziału cywilnego sądu
rejonowego w otwocku przy ul. armii Krajowej 2 protokół opisu
i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego
sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że
wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów
razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

OGŁOSZENIE
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że
cena za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odbioru ścieków oraz opłat abonamentowych nie uległa zmianie.
Z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków od 23 października 2017 r. obowiązują
następujące ceny.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 23.10.2017 r.
dla Odbiorców usług z MIASTA OTWOCKA:
Taryfowa Grupa
odbIorców wody

Grupa I

Grupa II

Grupa III

cena
neTTo
5,06

JednosTka
mIary
zł/m3

5,15

zł/odb.

10,30

zł/odb.

4,15

zł/odb.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej.

5,69

zł/m3

18,00

zł/odb.

36,00

zł/odb.

9,30

zł/odb.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej.

6,73

zł/m3

18,00

zł/odb.

36,00

zł/odb.

9,30

zł/odb.

cena
neTTo
5,06

JednosTka
mIary
zł/m3

5,15

zł/odb.

10,30

zł/odb.

4,15

zł/odb.

5,67

zł/m3

18,00

zł/odb.

36,00

zł/odb.

9,30

zł/odb.

wyszczeGólnIenIe
Cena za 1 m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie
rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od 23.10.2017 r.
dla Odbiorców usług z MIASTA KARCZEWA:
Taryfowa Grupa
odbIorców wody
Grupa I

ogłoszenie płatne

Grupa II

wyszczeGólnIenIe
Cena za 1 m3 odprowadzania wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej.
Cena za 1 m3 odprowadzania wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Grupa III

Cena za 1 m3 odprowadzania wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej.

6,71

zł/m3

18,00

zł/odb.

36,00

zł/odb.

9,30

zł/odb.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 23.10.2017 r.
dla Odbiorców usług z MIASTA OTWOCKA:
Taryfowa Grupa
dosTawców ścIeków
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

wyszczeGólnIenIe
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 ilości ścieków odpowiadających normom zużycia wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach (miesięcznych)
na podstawie przepisów [zł/m-c] § 5 pkt 5 lit. a Rozporządzenia
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach (dwumiesięcznych)
na podstawie przepisów [zł/m-c] § 5 pkt 5 lit. a Rozporządzenia

cena
neTTo
6,18
7,13
7,26
8,24

JednosTka
mIary
zł/m3
zł/m3
zł/ m3
zł/ m3

5,15

zł/odb.

10,30

zł/odb.

cena
neTTo
6,16
7,09
7,26
8,22

JednosTka
mIary
zł/m3
zł/m3
zł/ m3
zł/ m3

5,15

zł/odb.

10,30

zł/odb.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 23.10.2017 r.
dla Odbiorców usług z MIASTA KARCZEWA:
Taryfowa Grupa
dosTawców ścIeków
Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

wyszczeGólnIenIe
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
Cena za 1 m3 ilości ścieków odpowiadających normom zużycia wody
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach (miesięcznych)
na podstawie przepisów [zł/m-c] § 5 pkt 5 lit. a Rozporządzenia
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach (dwumiesięcznych)
na podstawie przepisów [zł/m-c] § 5 pkt 5 lit. a Rozporządzenia

Wysokość stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych od 23.10.2017 r. przedstawia się następująco:
lp.
1
2
3
4
5

%przekroczenIa
0-10
10-50
50-100
100-200
powyżej 200

%zwIększenIa Taryfy
5
10
20
30
50

Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych od 23.10.2017 r. przedstawia się następująco:
Zgodnie z § 5 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa ustala się stawkę opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej
i odpowiednio sieci kanalizacyjnej. Opłata netto za przyłączenie do każdej z sieci wynosi 200 zł/przyłączenie.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Otwock, dnia 4.10.2017r.
Prezes Zarządu OPWiK Sp. z o.o.
Mgr inż. Mieczysław Kostyra

