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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.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Jatnem poszukujemy pracowników na stanowisko:

INżyNIEr MEChANIk
Miejsce pracy: Jatne (pow. otwocki)
WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe kierunkowe,
 biegła znajomość programów AutoCAD Mechanical 2013 , AutodeskInventor 2013,
 uprawnienia SEP E1 do 1kV – (zakład zapewnia skierowanie na kurs, który kończy się egzaminem),
 praktyczna wiedza z zakresu mechaniki,
 umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 dyspozycyjność – gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.
GŁÓWNE ZADANIA:
 usuwanie awarii maszyn i urządzeń w zakresie mechaniki, hydrauliki siłowej oraz pneumatyki,
 analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn produkcyjnych,
 wykonywanie diagnostyki, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń technicznych,
 modernizacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 aktywny udział w doskonaleniu systemu Utrzymania ruchu (części zamienne, modernizacje, optymalizacja kosztów),
 wypełnianie wewnętrznych dokumentów działu oraz wprowadzanie informacji do systemu CMMS o wystąpieniu awarii maszyny, wykonanym
przeglądzie maszyny oraz podjętych działaniach prewencyjnych,
 przestrzeganie standardów jakościowych zgodnie z normami obowiązującymi w firmie.
OFERUJEMY:
 stabilne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego,
 pakiet socjalny: opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe,
 międzynarodowe środowisko pracy cechujące się innowacyjnością i zaangażowaniem, a także wysokimi standardami etyki pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Walki Ekopak S.A.,
Jatne 17, 05-430 Celestynów (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę
moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).”

Zamieszczenie w CV powyższej klauzuli jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem hr.jat@walki.com. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych
(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą
prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 10 lat od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
W razie pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem hr.jat@walki.com.

CV oraz list motywacyjny proszę przesłać na adres e-mail: rekrutacja@walki.com
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ZATrUDNIĘ
PRAcOWNIkA
bIUROWEGO
DZIAŁU
sPRZEDAżY
Miejsce pracy: Józefów
Szczegóły pod numerem
+48 514 600 059
(pn.-pt. 9:00-15:00)

Producent

ZATrUDNIĘ

chemii budowlanej

Miejsce pracy: Otwock

z karczewa poszukuje

PRAcOWNIkA
DO PRODUkcJI

 ślusarza,
 pracownika produkcyjnego,
 nocnego dozorcę,
 brygadzistę na dział montażu.

Tel. 798 406 608

Szczegóły pod numerem

Andrzej Bielak

(pn.-pt. 9:00-15:00)

+48 514 600 059

POsZUkUJę
OPIEkUNkI
Do 2-lETNIEGo
DZIECkA
W JóZEFoWIE
TEl. 606 857 513

BAkS kAZIMIErZ SIElSkI

Piekarnia oskroba S.A. – jeden z liderów branży piekarniczej w Polsce
poszukuje pracowników na stanowisko:

Firma BAkS – producent osprzętu elektro-instalacyjnego z branży elektrotechnicznej, od 30 lat produkująca i dystrybuująca systemy tras kablowych na
rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym, w związku z planami rozbudowy i ekspansji

MAGAZyNIEr
Miejsce pracy: Człekówka, województwo mazowieckie, powiat otwocki.
praca w godzinach: 17:00-1:00 lub 18:00-2:00

poszukuje pracowników na stanowiska:
 magazynierów (mile widziane uprawnienia na wózki widłowe),
 operatorów maszyn (do przyuczenia) (gwinciarek,
pras: hydraulicznych, mimośrodowych, krawędziowych,
numerycznych CNC itp.),
 pracowników fizycznych,
 mechaników/narzędziowców,
 kobiety do pracy na działach produkcyjnych,
 specjalistę ds. eksportu z językiem niemieckim, 
 specjalistę ds. eksportu z językiem francuskim, 
 inżyniera produkcji.
MIEJSCE PrACy: kARcZEW
cV PROsZę WYsYŁAĆ NA ADREs E-MAIL:

rekrutacja@baks.com.pl
z dopiskiem zawierającym nazwę stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 kompletowanie zamówień i wydawanie towaru,
 utrzymanie porządku w magazynie.
Oczekiwania:
 sumienność,
 chęć do pracy,
 dobra organizacja pracy własnej,
 podstawowa obsługa komputera,
 aktualna książeczka sanepidowska (lub chęć jej wyrobienia),
 doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane.
Oferujemy:
 zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
po trzymiesięcznym okresie próbnym,
 bony świąteczne, rabat w przyzakładowym sklepie firmowym,
pakiet szkoleń.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r.
0o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą, wyślij swoje CV na adres:
praca@oskroba.pl lub michal.kucharski@oskroba.pl.
W tytule maila prosimy o wpisanie: MAGAZYNIER.

BAKS Kazimierz Sielski adres: ul. Jagodne 5, (kod 05-480) Karczew, jako administrator danych informuje, iż dane
osobowe kandydatów podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla przeprowadzenia procesu naboru. Przekazane
dokumenty aplikacyjne po zakończonym procesie naboru nie będą zwracane i zostaną usunięte.

Prosimy także o zawarcie w CV poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją na temat ochrony danych osobowych
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Piekarnię Oskroba S.a.
z siedzibą w Człekówce (Człekówka 90, 05-340 Kołbiel)
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
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PRAcA
Zatrudnię
 Absolwenta liceum ekonomicznego
z 2018 r. do biura rachunkowego w Józefowie k. Otwocka, oferty: info@accounting.pl
 Do załogi interwencyjnej ochrony,
tel. 601 306 533
 Firma TK REM w Karczewie poszukuje
sprzątaczki. Zgłoszenia osobiste
w TK REM, ul. Stolarska 2 w Karczewie
(wejście od ul. Ślusarskiej)
 Firma TK REM w Karczewie zatrudni
magazyniera. Mile widziane uprawnienia
na wózki widłowe. CV na adres:
praca@tkrem.pl lub zgłoszenia osobiste
ul. Stolarska 2 w Karczewie
 Fryzjerkę oraz manicurzystko-kosmetyczkę, tel. 504619755
 Mężczyzn do pracy w ochronie, grupy interwencyjne, Otwock, 227884610, 603236000
 Ośrodek szkoleniowy zatrudni kucharza,
pełny etat, umowa o pracę, tel. 22 779 20 40
 Pomocnika lub hydraulika, tel. 505 128 513
 Pomocnika, hydraulika oraz pracownika
do wykończeń, tel. 602 625 836

 Pracownika na stanowisko sprzedawcamagazynier w sklepie z art. malarskimi.
Wymagane prawo jazdy kat. B.
Mile widziane uprawnienia na wózek
widłowy, tel. 601 807 957

Producent opakowań kosmetycznych
poszukuje pracowników do zakładu
w Całowaniu na stanowiska: specjalista
ds. sitodruku, specjalista ds. hot stampingu,
operator maszyn wtryskowych i rozdmuchowych, osoby do pracy na produkcji z lekkim
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Prosimy o przesyłanie CV na adres:
praca@novopak.com.pl

Przyjmę brukarzy, tel. 508 977 309

Salon fryzjerski Magnolia zatrudni
recepcjonistkę; tel. 501 308 289
 Zatrudnię doświadczonego
mechanika samochodowego.
Miejsce pracy Wola Ducka k. Otwocka.
Tel. 795 583 442
 Zatrudnię kobietę do sprzątania przedszkola, praca w godzinach popołudniowych,
tel. 511 017 165
 Zatrudnię mechanika samochodowego
pojazdów ciężarowych, tel. 603 376 744

Firma MDML Poland zatrudni

MAGAZyNIErA
miejsce pracy: Warszawa, ul. Łopuszańska
(możliwy transport/dowód z okolic otwocka)
GŁóWNE ZADANIA:
 rozładunek oraz kontrola ilościowa i jakościowa dostaw wg. dokumentów WZ,
 lokowanie przyjmowanych towarów w regały wysokiego składowania,
 kompletacja towarów wg. zleceń klientów,
 przygotowywanie oraz sprawdzanie wysyłek pod względem ilościowym,
 wypełnianie dokumentów magazynowych.
oCZEkIWANIA:
 min. 1 rok doświadczenia,
 uprawnienia oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym (będzie dodatkowym atutem),
 znajomość procesów magazynowych i programu WMS,
 umiejętność pracy z kolektorem,
 rzetelność, uczciwość, sumienność w wykonaniu powierzonych zadań,
 umiejętność pracy pod presją czasu,
 wykształcenie min. zawodowe.

szukam

 KPiR, PIT-y, VAT, płace, kadry, ZUS
(Płatnik–przekaz elektroniczny), prace
biurowe, tel. 698 085 542

NIERUchOMOścI
sprzedam dom

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

 Gm. WIĄZOWNA – domy w stanie surowym otwartym lub surowym zamkniętym
– w bardzo dobrych cenach – od 249 do
389 tys. zł. Atrakcyjna lokalizacja! Cisza, las,
wygodny i szybki dojazd do centrum stolicy.
Kameralne osiedle, w otulinie grzybowych
lasów i nowych domów jednorodzinnych.
Pow. 120 m2 – parter i użytkowe poddasze
(salon, 4 sypialnie, kuchnia, 2 łazienki, hall,
garaż). NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 Dom w zabudowie szeregowej, Wesoła
pow. 239 m2, pow. działki 200 m2,
cena 999 000 zł, tel. 500-871-954
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl

 Segment – skrajny, pow. użytkowa 125 m2,
rynek wtórny, bez nakładów finansowych,
5 pokoi, cena 920 000 zł do negocjacji, okolica
Warszawy-Wawra, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl

 Dwa domy deweloperskie wybudowane
w 2017 roku, pow. domu 185 m2, pow. działki
950 m2, liczba pokoi 4, cena pierwszego
540 000 zł, cena drugiego 640 000 zł,
tel. 500-871-954 NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl
 Dwa domy deweloperskie w zabudowie
bliźniaczej, tzw. odzwierciedlenie, w Wiązownie, pow. domu 165 m2, pow. działki 600 m2,
cena za bliźniak 600 000 zł, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl
 Józefów, 157 m2, pow. działki 700 m2, cena
999 000 PLN, reprezentacyjna willa, 5 pokoi,
2 piętra, garaż, 2018 r. Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
 Karczew, 500 m2, cena 160 000 PLN
do negocjacji, ½ udziału w nieruchomości
w Karczewie, ulica Kościelna. Robert Trzaskowski tel. 660 280 277, www.elandom.pl

 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Murowany dom
(90 m2) i budynki gospodarcze. Szkoła, autobus, PKP. Las, rzeka, nowe zabudowania
w sąsiedztwie. Działka 2700 m2 – 189 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl
 JÓZEFÓW/EMÓW. Cena 455 tys. zł.
Drewniany, piętrowy dom o pow. 94 m2, na
pięknie zagospodarowanej działce budowlanej
1230 m2. Wymarzona lokalizacja. Las, rzeka,
w otoczeniu willowej zabudowy. Doskonałe
połączenie z centrum stolicy. SKM, szkoły,
przedszkola w centrum Józefowa.
Pełna infrastruktura również w Wiązownie.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl

 Karczew, 110 m2, pow. działki 2000 m2,
cena 540 000 PLN. Dom do remontu
w centrum Karczewa. Robert Trzaskowski,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl

 Józefów, 260 m2, pow. działki 1200 m2,
cena 799 000 PLN, dom wolno stojący,
6 pokoi, 2 piętra, garaż. Robert Trzaskowski,
tel. 660 280 277, www.elandom.pl

 Wiązowna, 270 m2, pow. działki 1100 m2,
cena 1 090 000 PLN, dom wolno stojący,
6 pokoi, nowoczesny, funkcjonalny, do zamieszkania, zagospodarowany ogród z miejscem na grilla oraz małym placem zabaw. Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl

oFErUJEMy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, jedna zmiana,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pracę w młodym i dynamicznym zespole.
Prosimy o przesyłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych na adres:
sekretariat@mdml.net, tel. 604 127 244
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 Duchnów, rezydencja pow. 340 m2, działka
1500 m2, cena 1 730 000 zł, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl

 Józefów, 150 m2, pow. działki 600 m2,
cena 950 000 PLN, 6 pokoi, 2 niezależne,
ładnie urządzone mieszkania o pow. 68 m2
i 81 m2 w domu wolno stojącym. Ogród z zagospodarowanym miejscem na grilla. Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl
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 Wawer, 160 m2, pow. działki 562, cena
750 000 PLN, solidnie pobudowany bliźniak,
4 pokoje. Dom wymaga odświeżenia. Anna
Walczyna, tel. 660 280 776, www.elandom.pl
Karczew – ul. Żaboklickiego, OKAZJA,
pow. 95 m2/205 m2, na działalność,
cena 260 000 PLN, oferta: 1429/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Józefów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
170 m2/2203 m2, garaż, ul. Jagodowa,
cena 1 200 000 PLN, oferta: 1364/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Otwock, Witkacego, dom w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 160 m2, działka 320 m2,
stan deweloperski, wybudowany w najnowszej
technologii z najwyższej jakości materiałów.
Cena 599 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, centrum, dwa budynki mieszkalne, jednorodzinne, pierwszy o powierzchni 260 m², drugi o pow. ok. 69 m²,
powierzchnia działki 600 m², prąd,
wodociąg, kanalizacja, gaz, ogrzewanie
własne węglowe/gazowe, cena: 740 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

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
 Działkę rolną o powierzchni 6167 m2
położoną w Otwocku, tel. 606 850 320

 Działka, Glinki, do zabudowy, dom bliźniak lub wolno stojący, pow. działki 3600 m2,
cena za metr 80 zł, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl
 Działka budowlana w Wiązownie,
podzielna, pow. działki 1476 m2, droga
utwardzona, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl

 Lipowo, Wiązowna, 1500 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny,
cena 220 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

 OTWOCK – 1000 m2 – 126 tys. zł ; 860 m2
– 155 tys. zł lub 736 m2 – 145 tys. zł.
Wszędzie blisko i dużo zieleni, wszystkie
media, dobre wymiary, też większe działki
w Otwocku w bardzo dobrych cenach.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Przemysłowa/usługowa – 20 100 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,
www.stelmaszak.pl
 WAWER – dla Inwestora/dewelopera.
2477 m2 – 780 tys. zł. Pod 6 budynków
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
i bliźniaczej. Piękna działka blisko Warszawy.
Sosnowe lasy, infrastruktura, komunikacja
miejska. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81,
669-999-000, www.stelmaszak.pl
 Gmina WIĄZOWNA, do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 do 120 tys. zł.
Atrakcyjne lokalizacje, okazyjne ceny.
Słoneczne, ładne działki bardzo blisko
Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 JÓZEFÓW – działki pod inwestycję, na
poleżenie. Sąsiedztwo Emowa – 8500 m2
– 135 tys. zł lub rejon ul. Nadwiślańskiej
– 5100 m2 – 65 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81,
669-999-000, www.stelmaszak.pl
 DUCHNÓW – usługowa. 3400 m2
– 150 tys. zł. Media, dobre wymiary,
komunikacja miejska. Tylko 25 km
od centrum Warszawy. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Wola Karczewska/Wola Ducka.
Działki z wydanymi warunkami zabudowy,
wśród zieleni i w sąsiedztwie nowych domów
jednorodzinnych. 900 m2 – 49 tys. zł.
Możliwość zakupu działek obok
o pow. 1500 m2 – 1750 m2 w cenie
88 tys. zł/każda. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81,
669-999-000, www.stelmaszak.pl

 Lipowo, Wiązowna, 1614 m2, warunki
zabudowy na dom jednorodzinny, druga linia
zabudowy od ulicy Łąkowej, cena 135 800 zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU

sprzedam mieszkanie

Józefów – działka budowlana, 1500 m2,
prąd, gaz, MPZP, dojazd asfaltowy,
cena 250 000 PLN, oferta: 1776/OGS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
Całowanie – działka budowlana, 1150 m2,
25 x 46 m, WZ, woda, prąd, dojazd asfaltowy,
cena 140 000 PLN, oferta: 1771/OGS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 018
 Otwock, ul. Kilińskiego, 2306 m2, WZ
na dom jednorodzinny, prąd i wodociąg, starodrzew, spokojna okolica, cena 449 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 399 000 zł netto, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Zakręt, Trakt Brzeski, 800 m², ogrodzona,
woda i prąd, szybki dojazd do centrum
Warszawy, złożono WZ na dom jednorodzinny oraz na budynek usługowo-handlowy, cena 149 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Atrakcyjne mieszkanie w Otwocku,
3 piętro, pow. 51 m2, dwa duże pokoje
z garderobą, cena 285 000 zł, klucze w biurze
w każdej chwili do prezentacji,
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl
 Mieszkanie w apartamentowcu,
Warszawa-Anin, liczba pokoi 4, wysoki
standard, cena 768 000 zł, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl
 Otwock, ul. Piłsudskiego, 61 m², drugie
piętro, 3 pokoje, dwupoziomowe, zamknięte
osiedle, cena 299 000 zł, tel. 513401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Pułaskiego, 39 m², 4 piętro,
2 pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica,
do remontu, cena 169 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU

 Malcanów, 940 m², prąd, warunki zabudowy, prostokąt, w sąsiedztwie nowa zabudowa jednorodzinna, cena 89 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Glinianka, 2300 m², WZ na dwa domy
jednorodzinne, wymiary 36 m x 54 m,
w pobliżu rzeka Świder, cena 155 000 zł,
tel. 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU

 Karczew, ul. Miziołka, 629 m², zabudowa
mieszkaniowa segmentowa, wszystkie
media, cena 198 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Malcanów, 1600 m2, działka ma
warunki zabudowy. Piękna okolica,
Cena 150 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

 Otwock-Jabłonna, 842 m2, działka
w drugiej linii od ulicy Narutowicza, media
w drodze. cena 199 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU

Otwock, ul. Batorego, 38 m², 4 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, balkon, piwnica, cena 189 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Sportowa, 48 m², drugie
piętro, 3 pokoje, do odświeżenia,
cena 226 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 33 m², parter,
dwa pokoje, do odświeżenia, cena 183 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Piłsudskiego, 48,5 m², trzecie
piętro, 2 pokoje, widna kuchnia, balkon,
do drobnego remontu, cena 289 000 zł,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

wizytówki

skUP AUt
W kAżDyM STANIE
TAkżE CIĘżAroWE
TEl. 515 952 941

skUP AUt
możliwość kASACJI
tel. 501 078 404
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sprzedam mieszkanie cd.
Otwock – mieszkanie 72 m2, 3 pok.,
piętro 1/3, piwnica, balkon, ul. Wronia.
Cena 330 000 PLN, oferta: 2480/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 47 m2, 3 pok.,
piętro 2/3, centrum, do remontu.
Cena 230 000 PLN, oferta: 2475/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 48 m2, 3 pok.,
piętro 4/4, os. Stadion, do remontu.
Cena 215 000 PLN, oferta: 2456/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – mieszkanie 33 m2, 2 pok.,
piętro 0/2, centrum, OKAZJA.
Cena 183 000 PLN, oferta: 2482/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
piętro 3/4, dwa poziomy, balkon.
Cena 290 000 PLN, oferta: 2407/OMS,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
 Józefów, 50 m2, cena 345 000 PLN,
poddasze w bezczynszowej kamienicy,
2 pokoje, balkon, 2017 r., wykończenie
w podwyższonym stanie deweloperskim,
zagospodarowany teren zielony wokół
budynku. Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl

Do wynajęcia
Gabinet kosmetyczny, częściowo
wyposażony lub na inne usługi 50 m2,
Ługi, tel. 793 737 823
Mieszkanie 80 m2, Józefów, Marka Hłaski,
dom dwurodzinny. Tel. 22 353 63 24

 Lokal usługowy, 63 m2, na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 Józefów, 36,5 m2, cena 1 900 PLN, nowy
lokal handlowo-usługowy, wysoki standard,
nadaje się na usługi medyczne, kosmetyczne,
sklep, biuro. Lokalizacja przy głównej ulicy,
w sąsiedztwie będą znajdować się punkty
usługowe wielu branż. Jolanta Szopa,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Osiedle Ługi, lokal biurowo-usługowy,
60 m², pierwsze piętro, zadbany, czynsz
najmu 1400 zł/mies., tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, centrum, ul. Sosnowa, 68 m²,
lokal w nowej inwestycji, parter z witryną,
idealny na bank, aptekę, biuro, czynsz najmu
4500 zł/mies. +opłaty licznikowe,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, centrum, lokal biurowy, nowy
apartamentowiec, 36 m2, 2 pok., możliwość
własnej aranżacji, prestiżowy budynek,
czynsz najmu 1800 zł/mies., tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
Otwock – lokal użytkowy, 90 m2,
parter, ścisłe centrum, ogródek, witryna.
Cena 5 500 PLN, oferta: 638/OLW,
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

kupię

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

 Józefów, 80 m2, cena 2 500 PLN, 3 pokoje,
umeblowane, ogrodzona posesja, ogródek,
miejsce parkingowe. Do centrum Józefowa
ok. 1000 m. Anna Antos-Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl

 Kwatery dla pracowników standard IDEAŁ,
liczba miejsc 40, w pokojach w-fi,
cztery super wyposażone kuchnie, cena
za os – 20 zł, powierzchnia nieruchomości
700 m2 z dużym tarasem, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, anera.r.o@vp.pl

Do wynajęcia lokal
 Lokal handlowo-usługowy, 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765

Specjalista ii st. okulistyki

Lek. anna rzeczkOwSka
Specjalista ii st. okulistyki

MOSkitiery
rOLety
VerticaLe
DOMOFOny
Tomasz Kałowski

tel. 601 94 36 74
Introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

TEL. 793 656 450

 Pokój panu! Tel. 22 299 11 92

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

 nadciśnienie

UsŁUGI
budowlane

 Brukarstwo, wycinka drzew,
tel. 795 585 318
 Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
 Elewacje – docieplania budynków
– solidne ekipy, tel. 602 482 572
 Malowanie dachów, tel. 601 203 559

GAbINEt
OkULIstYcZNY

Lek. MałgOrzata gruchOła

URSZULA L KWIATEK

 Pokoje pracującym! Tel. 22 299 11 92

 Celestynów, kwatery dla robotników,
powierzchnia od 15 m2 do 150 m2,
wszystkie media, tel. 513-401-901,
WWW.CITIHOME.EU

Dla domu

16-22 liPCa 2018 Linia OtwOcka

 podwyższony
cholesterol

 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu

 leczenie holistyczne

 dieta i psychoterapia

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).

ZAPISy:
tW-MED
05-400 OtWOck,
UL. ANDRIOLLEGO 34/3
tEL. 22 779 26 03
OD GODZ. 13.00
od poniedziałku do piątku
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wyżSzy wyMiar Opieki MeDycznej

pOraDnia Lekarza rODzinnegO
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 Bezpłatne porady lekarza medycyny rodzinnej.
 Bezpłatna opieka pielęgniarska i położnicza.
 Łatwy dostęp do bezpłatnych badań laboratoryjnych i obrazowych.
 Świadczenia finansowane w ramach umowy z NFZ.

PORADNIA LEkARZY sPEcJALIstÓW

MEDYCYNA ESTETYCZNA
ZABIEGI NA TWArZ
DErMAToloGIA ESTETyCZNA
oSoCZE BoGAToPŁyTkoWE (PrP)
lASEroTErAPIA
GINEkoloGIA ESTETyCZNA

KARDIOLOG
KARDIOLOG DZIECIĘCY

koNSUlTACJE PŁATNE

konsultacje, EkG, EchO serca u dzieci.

bADANIE EchO sERcA DZIEckA

ORTOPEDA
LARYNGOLOG I OKULISTA

 LEkARZ RODZINNY – lek. med. kamila kos-Jóźwicka
 kARDIOLOG – lek. med. Irmina Fidala
 kARDIOLOG, PEDIAtRA – dr n. med. Jacek Skiendzielewski
 GAstROLOG – lek. med. krzysztof Skoczylas
 PsYchIAtRA – lek. med. Urszula Sulimierska
 PsYchOtERAPEUtA DZIECI I DoroślI – kamila Pakuła
 REUMAtOLOG, INtERNIstA – lek. med. Monika lubas
 NEUROLOG – dr n. med. Maria Maliszewska
 NEUROLOG – lek. med. Norbert kolmaga
 bADANIA OkREsOWE sPORtOWcÓW– lek. med. Jacek Mikołajuk
 chIRURG – lek. med. ludwik Antczak
 NEFROLOG – lek. med. Agata Majewska-Skoczylas
 ORtOPEDA – lek. med. Grzegorz Nowak
 REhAbILItAcJA MEDYcZNA – lek. med. Beata Borowska-Baranek
 FIZJOtERAPEUtA – Ewa Urban
 GINEkOLOG, sEksUOLOG – lek. med. robert kulhawik
 GINEkOLOG, PAtOMORFOLOG – lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 UROLOG – lek. med. radosław Szostek
 RADIOLOG, UsG – lek. med. Iwona Jarosz-Cedro,
 RADIOLOG, UsG – lek. med. Anna Braniecka
 DIAbEtOLOG DZIECI I DoroślI – dr n. med. Monika lech
 LOGOPEDA – Agnieszka Parzniewska-Doniec
 DIEtEtYk – katarzyna Stachurska
 PsYchOLOG, DZIECI I DoroślI – kamila Pakuła

bADANIA LAbORAtORYJNE PŁAtNE
PROMOcJA LIPIEc – 10%
Deklaracje od dorosłych i dzieci przyjmujemy
od 8:00 do 18:00.

REJEstRAcJA
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03
Otwock, ul. Powstańców Warszawy 3
(parking od ul. Smolnej)

tel. 799 11 99 55

NEUROLOG
NEUROLOG DZIECIĘCY
MEDYCYNA PRACY

PrACoWNIA BADAń kIEroWCóW
– PSyChoTEChNIkA

BADANIA USG
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
TERAPIA UZALEŻNIEŃ
BADANIA SŁUCHU
PUNKT POBRAŃ
OtWOck, UL. kRAsZEWskIEGO 95, tEL. 22 812 81 81

CZyNNE PoN.-PT. 8-20

LEkARZE sPEcJALIścI DOROsŁYch I DZIEcI
SToMAToloG, orToDoNTA, PSyChIATrA

sZPItAL JEDNODNIOWY
GASTroSkoPIA, koloNoSkoPIA

sZcZEPIENIA
MEDYcYNA PODRÓżY
Otwock-świder, ul. Grunwaldzka 13
Tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20
www.rcz.com.pl
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Motoryzacyjne

 Polerowanie samochodu, tel. 602 289 068

RÓżNE
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

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

kupię

 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240

Nauka
Prace dyplomowe, książki, artykuły
naukowe, prasowe, teksty reklamowe
– redakcja, korekta, tłumaczenia
na angielski. Tel. 693 280 472

Jeżeli zależy ci na samodzielnej
sprzedaży swojej nieruchomości
bez udziały pośrednika, zamów
usługę profesjonalnego

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

TRAKCJA KRĘGOSŁUPA

PRZYGOtOWANIA
NIERUchOMOścI
pod najem lub sprzedaż.
Usługa polega na wykonaniu
profesjonalnych zdjęć wraz
ze stylizacją, wyceny
nieruchomości
oraz przygotowania

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

WKŁADKI
TERMOPLASTYCZNE W 30 MIN!

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

atrakcyjnego kontentu oferty
na portale ogłoszeniowe.
Zapytaj o szczegóły.
Działamy zarówno na rynku
wtórnym, jak i pierwotnym.

nieruchOMOści OD a DO z,
właściciel aneta rak-Odolak
tel. 500 871 954,
ul. kościelna 14 w Otwocku.

UWAGA!
ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do cZWARtkU,
19 lIPCA,

do godz. 15
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ObWIEsZcZENIE
stAROstY OtWOckIEGO

ObWIEsZcZENIE
stAROstY OtWOckIEGO

z 9 lipca 2018 roku

z 9 lipca 2018 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
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej – ulicy
Wawerskiej (budowa chodnika po stronie zachodniej) w Józefowie” na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 63: 100/2, 101, 99, 98, 97, 96, 95/1, 95/2, 94/1, 94/2, 93/2, 91,
81, 78, 76, 74, 69, 67, 65/1, 65/2
obręb 24: 2/3
obręb 34: 1, 2

Zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Warszawskiej na
odcinku od ul. krasińskiego do ul. Norwida w Otwocku”
na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 80: 89/4, 21, 24, 23/1, 27/3, 30/3, 32/1, 70/1, 85/1, 85/3, 26/1,
85/4, 85/2
obręb 78: 19/3, 19/4, 18

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 dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadająca 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 w/w decyzji
w dniach pracy starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w Wydziale Architektury i budownictwa
w Otwocku (ul. komunardów 10, pokój nr 14, tel. 22-788-15-34
w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski
i zastrzeżenia.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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 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.
/-/ Starosta Otwocki

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 dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadająca 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 w/w decyzji
w dniach pracy starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w Wydziale Architektury i budownictwa
w Otwocku (ul. komunardów 10, pokój nr 14, tel. 22-788-15-34
w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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 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.
/-/ Starosta Otwocki
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z 9 lipca 2018 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
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „budowa drogi gminnej – ul. Jana Pawła II w Zakręcie”
w gminie Wiązowna na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 26: 355, 610, 352/3, 329/3, 328/2, 327/3, 326/2, 325/3, 324/3,
323/3, 320/3, 360/8, 317/2, 314/14, 313/2, 664, 666, 309/2, 254/4,
314/15, 314/13, 321, 322, 611
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 dnia:
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 w/w decyzji
w dniach pracy starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w Wydziale Architektury i budownictwa
w Otwocku (ul. komunardów 10, pokój nr 14, tel. 22-788-15-34
w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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 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.
/-/ Starosta Otwocki

Zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania na rondo dróg powiatowych nr 2724W – ul. ks. W. żaboklickiego i nr 2775W – ul. stare
Miasto z drogą gminną - ul. Franciszka bielińskiego nr 270332W
w karczewie” na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 25: 129, 124, 125, 27
obręb 24: 509, 45, 47/2
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 dnia:
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 w/w decyzji
w dniach pracy starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
wt., śr., czw., pt. 8.15-15.15) w Wydziale Architektury i budownictwa
w Otwocku (ul. komunardów 10, pokój nr 14, tel. 22-788-15-34
w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 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 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.
/-/ Starosta Otwocki

