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stAnwEX i
baza transportowa

zatrudni
ElEktroMEcHAnikA
wymagania:
 wykształcenie zawodowe/średnie
oprofiluelektrycznym/elektromechanicznym;
doświadczenienapodobnymstanowisku;
 dyspozycyjność.
oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie.

Mercedes-Benz w Aninie
salon samochodowy Autotrade
zatrudni

prAcownikA logistyki.
Praca polega między innymi na:
ścisłej współpracy z salonem
w celu ustawiania samochodów na placu,
przygotowywaniu pojazdów do wydania
klientowi, wymagane prawo jazdy kat. B
i umiejętność pracy w stresie.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

Producent kosmetyków
„aVa Laboratorium Kosmetyczne”

stAnwEX i

ZAtrUDni prAcownikÓw
prZy konFEkcJi kosMEtykÓw
orAZ osoBĘ Do sprZĄtAniA.

baza transportowa

zatrudni
MEcHAnikA
wymagania:
 wykształcenie kierunkowe;
 doświadczenie na stanowisku
mechanika samochodowego;
 samodzielność, dokładność
wykonywania powierzonych zadań.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 pracę w doświadczonym zespole;
 niezbędne narzędzia do pracy.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

stAnwEX i

baza transportowa

zatrudni
wUlkAniZAtorA
wymagania:
 doświadczenie przy wymianie opon;
 samodzielność i odpowiedzialność.
oferujemy:
 umowę o pracę;
 atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie;
 pracę w doświadczonym zespole.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 693 865 509

Oferujemy umowę o pracę,
praca od poniedziałku do piątku.
Oferty z CV proszę kierować na mail:
d.kowalska@ava-laboratorium.pl

Praca
Zatrudnię

 Emeryta lub rencistę
do sprzątania obiektu, tel. 508 332 840
pn.-pt. od godz. 9.30 do 15.00
Mercedes-Benz w Aninie, salon samochodowy
Autotrade, zatrudni asystenta doradcy
do spraw blacharsko-lakierniczych.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl
Mercedes-Benz w Aninie, salon
samochodowy Autotrade, zatrudni
pracownika do myjni samochodowej.
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@autotrade.mercedes-benz.pl

17-30 Grudnia 2018 liniA otwockA
 Zatrudnię elektromontera ze znajomością
systemów alarmowych telewizji
przemysłowej. Praca na terenie Otwocka,
tel. 601 306 533

szukam

 Pielęgniarka na emeryturze podejmie
opiekę nad dzieckiem lub osobą wymagającą
opieki, tel. 721 438 273

nieruchomoŚci
sprzedam dom
Nowy dom w stanie surowym w Otwocku,
ul. Nowa 3a, 151 m2/724 m2,
cena 336 000 zł, tel. 603 187 945

 Pomocnika hydraulika, tel. 505 128 513

 Poszukujemy pracownika na stanowisko
agenta nieruchomości (doradca klienta).
Mile widziane doświadczenie w branży.
Poszukujemy osób zmotywowanych do
działania i samodzielnych w pracy.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie aplikacji
na adres: biuro@citihome.eu
 Pralnia w Józefowie poszukuje pracownika
na pół etatu – godziny popołudniowe
(16-20), tel. 603 488 996

prAcownik DZiAŁU proDUkcJi sZyB ZEspolonycH
aGC Glass Poland Sp. z o.o., miejsce pracy: Falenica
Zakres obowiąZków:
 przygotowywanie szkła do produkcji szyb zespolonych.
od kandydatów ocZekujemy:
 predyspozycji do pracy fizycznej,
 dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym.
w Zamian oferujemy:
 pakiet świadczeń socjalnych zgodny z polityką firmy,
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, doświadczenia,
 pracę na pełny etat,
 możliwość rozwoju zawodowego.

osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 602 796 673

Pełnych radości, spokoju
i ciepła Świąt bożego narodzenia
oraz wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym nowym roku
życzy Państwu cały Zespół

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – CENTRUM. Dla dwóch rodzin lub pod usługi.
Bezpośrednio przy drodze asfaltowej.
Wszystkie media. Obok szkoły, przedszkola,
przystanków ZTM. Pow. całkowita
budynku – ok. 200 m2 – cena 430 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Dom i budynki
gospodarcze. Duża działka. Media. Szkoła,
autobus, PKP. Nieruchomość z potencjałem,
niecałe 50 km od Pałacu Kultury. 179 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – dom o pow. 64 m2/działka
– 1070 m2 – 298 tys. zł. Składa się z dwóch
pokoi, aneksu kuchennego, małego przedpokoju i łazienki z WC. Szkoła, przedszkole,
komunikacja miejska. Spokojna,
zielona okolica. Wszystkie media.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl
 Józefów, wolno stojący z poddaszem,
270 m2, cegła, magazyn 220 m2 i domek
gospodarczy 40 m2, możliwa działalność
gospodarcza, działka 1 707 m2, po remoncie,
5 pokoi, 2 łazienki, garderoba, taras,
piwnica, garaże, system alarmowy, monitoring, idealna lokalizacja, do zamieszkania,
cena: 1 500 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
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 Otwock, centrum, dwa budynki mieszkalne, jednorodzinne, pierwszy o powierzchni 260 m² drugi budynek 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
 Otwock, okolice ul. Żeromskiego, wolno
stojący, cegła, w stanie deweloperskim, 180 m2,
działka 905 m2, parter z użytkowym poddaszem, 5 pokoi, 2 łazienki, spiżarka, ogrodzony, taras, ogród, spokojna okolica,
cena: 540 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Wawer, segment, 132 m2, działka 280 m2,
4 pokoje, cicho, dużo zieleni, do wykończenia, atrakcyjna, cena: 628 000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, dom o pow. 170 m ,
działka 1500 m2, doskonała lokalizacja,
cena 889 000 zł. Jolanta Szopa,
tel. 660-280-311, www.elandom.pl
2

 Dom piętrowy z poddaszem, w stanie
deweloperskim, w zabudowie szeregowej
(4 segmenty) w willowej części Józefowa,
pow. domu 144 m2. Cena 680 000 zł. Dariusz
Brożko, tel. 660-280-806, www.elandom.pl

2

Kopki – dom wolnostojący, pow. 200 m ,
działka 2000 m2, garaż, spokojna okolica.
Cena: 740 000PLN, oferta: 1562/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Otwock – dom wolnostojący, pow. 220 m2,
działka 670 m2, garaż, piwnica, Kresy.
Cena: 499 000 PLN, oferta: 1596/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
Józefów – dom wolnostojący, 4 pokoje,
170 m2/2200 m2, ul. Jagodowa, garaż.
Cena: 1 200 000 PLN, oferta: 1561/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – segment, 6 pokoi, 2005 r.,
160 m2/226 m2, stan deweloperski.
Cena: 477 000 PLN, oferta: 1556/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

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

Bezpośrednio! Wólka Mlądzka, 482 m2,
działka narożna przy ul. Wypoczynkowej,
media w drodze, tel. 697 145 671

 Na sprzedaż szeregowiec w Starej Miłosnej,
pow. użytkowa 239 m2, pow. działki 200 m2,
budynek ekologiczny, w technologii SOWA
SYSTEM. CENA 988 000 zł do negocjacji,
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl, tylko 1% prowizji,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 Wiązowna, pow. działki 1747 m2.
Cena 506 300 zł, działka budowlana pod
inwestycje – prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Doskonała lokalizacja, Jolanta Szopa,
tel. 660-280-311, www.elandom.pl
 KOPKI – gm. Wiązowna. Ładna działka
nieopodal rzeki Świder. 1200 m2
– 83 tys. zł! Już ogrodzona. Prąd i woda.
Wydane warunki zabudowy. Okazja!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – do wyboru działki
budowlane w cenach od 50 tys. zł.
Słoneczne, atrakcyjne działki blisko
Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 MALCANÓW – do wyboru 1 z 2 bardzo
ładnych działek budowlanych. Obok szkoły,
przystanku ZTM. Wśród zieleni i w otoczeniu nowych, eleganckich domów. 1200 m2
– 142 tys. zł, lub 1400 – 161 tys. zł.
Superlokalizacja z bardzo dobrym dojazdem
do centrum W-wy. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Gm. KARCZEW – 6000 m2 – 72 tys. zł.
Biuro wystąpiło o warunki zabudowy na
2 domy. Ładna, sucha działka przy drodze
gminnej. W sąsiedztwie lasy i luźna zabudowa jednorodzinna. OKAZJA
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – nad malowniczym jeziorem
Rokola. Biuro wystąpiło o warunki zabudowy
na 3 domy jednorodzinne. W sąsiedztwie
mieszczą się szkoła podstawowa, przedszkole,
biblioteka, restauracje i sklepy spożywcze.
Działka w dobrych wymiarach. Media: prąd,
woda, gaz. 2900 m2 – 294 tys. zł. Mamy
w ofercie również mniejsze działki
w Otwocku. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22-789-33-81, 669-999-000,
www.stelmaszak.pl

 Działka budowlana z domem do rozbiórki
przy ul. Majowej w Mlądzu, pow. działki
1550 m2, w prostokącie, wszystkie media
w działce – działający prąd, cena 387 500 zł,
tylko 1% prowizji, umowa na wyłączność,
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta
Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl
 Aleksandrów, ul. Zagórzańska, 1 000 m2,
budowlana, blisko lasu, dojazd asfaltowy,
media w drodze, bardzo ładna,
cena: 320 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Graniczna, 1 593 m2, budowlana, piękny starodrzew, pierwsza linia
zabudowy, cena: 479 000 zł, do negocjacji,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Nadbrzeż, gm. Karczew, 3200 m2, WZ
na dom jednorodzinny, nie obejmuje jej
ustawa o ochronie gruntów rolnych, dojazd
drogą gruntową, atrakcyjna, cena: 99 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 349 000 zł netto, tel.: 513 401 901,
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
 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

wiZytÓwki

 Dom deweloperski w zabudowie
bliźniaczej, tzw. odzwierciedlenie, w Wiązownie, pow. domu 165 m2, pow. działki 600 m2,
została już jedna połowa, cena za bliźniak
– 550 000 zł, 1% prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl
 Segment w Otwocku, Wioska Szwajcarska,
pow. budynku 227 m2, pow. działki 319 m2,
rok budowy 2005, wysoki standard, cena
800 000 zł do dużej negocjacji, tylko 1%
prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

 12 działek w Góraszce, pow. każdej
1450 m2, z drogą dojazdową, do zabudowy na
domy bliźniaki lub wolno stojące, umowa na
wyłączność, cena 220 000 zł bez negocjacji,
są już rezerwacje, 1% prowizji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

skuP aut
możliwość KASACJI
tel. 501 078 404
krEDyty gotÓwkowE,
pożycZki poZABAnkowE,
rEJEstrAcJA poJAZDÓw
ul. Wawerska 3b, Otwock
tel. 508 938 133

Chcesz zamieścić
wizytówkę firmy?

Zadzwoń:
tel. 22 710 12 10
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do wynajęcia

 Karczew, ul. Miziołka, 629 m², zabudowa
mieszkaniowa segmentowa, wszystkie
media, cena: 198 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock Wielki, 3370 m2, działka
z warunkami zabudowy. Piękna okolica,
cena: 299 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Jabłonna , 400 m2, warunki zabudowy na dom jednorodzinny lub budynek
handlowo-usługowy, media w drodze,
cena: 69 000 zł, tel. 790 740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, 726 m2, warunki zabudowy
na dom jednorodzinny, pierwsza linia zabudowy od ulicy Narutowicza, cena: 129 000 zł,
tel. 790 740 210, WWW.CITIHOME.EU
 Sobienie Biskupie, 1 530 m2, budowlana,
prostokąt, łąki, dojazd drogą utwardzoną,
doprowadzone media: prąd, woda i gaz,
WZ, cena: 70 000 zł, tel.: 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU

 Kawalerka, 4 piętro, ul. Poniatowskiego,
tel. 602 623 427
 Mieszkanie, 2 pok., tel. 508 725 140

 Pokoje! Tel. 22 299 11 92, 533 553 816
Otwock, ul. Zygmunta, 64 m², trzecie piętro,
winda, dwie sypialnie, salon z otwartą kuchnią,
duży balkon, garaż, w pełni wyposażone
i umeblowane w dobrym standardzie, gotowe
do wprowadzenia. Cena: 469 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Wyspiańskiego, 60 m²,
parter, trzy pokoje, widna kuchnia, piwnica,
cena: 298 000 zł, tel.: 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, ul. Wronia ,TBS, 36 m , 1 piętro,
2 pokoje, piwnica, spokojna okolica, nowoczesne, cena: 155.000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
2

 Pokój dwuosobowy w Całowaniu,
tel. 601 912 778

 Wynajmę domek handlowy, Józefów,
ul. Topolowa 26. Wiadomość pod
podanym adresem, tel. 789 23 53
Wynajmę mieszkanie 40 m2 i 55 m2
w Otwocku, tel. 602 614 776
 Otwock, ul. Kraszewskiego – 2 pokoje,
55 m2, 1 piętro, balkon, piwnica,
czynsz najmu 2000 zł/mies., 790740 210,
WWW.CITIHOME.EU
 Do wynajęcia trzypokojowe mieszkanie
w centrum Otwocka, nieumeblowane,
cena z opłatami 2300 zł, więcej informacji:
tel. 500-871-954, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

do wynajęcia lokal

Otwock, ul. Kraszewskiego, 52 m², drugie piętro,
dwa pokoje, widna kuchnia, balkon, piwnica, w pełni
wyposażone i umeblowane w dobrym standardzie,
gotowe do wprowadzenia. Cena: 317 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU

Otwock – mieszkanie 26,5 m2, 1 pok.,
piętro: 4/4, widna kuchnia, balkon.
Cena: 155 000 PLN, piwnica, OKAZJA
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Karczew – działka budowlana, 823 m2,
ul. Słoneczna, WZ, wszystkie media.
Cena: 220 000 PLN, oferta: 1822/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Karczew – mieszkanie 72 m2, 4 pok.,
piętro: 3/4, os. Ługi, balkon.
Cena: 320 000 PLN, oferta: 2571/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

sprzedam mieszkanie

 72 m (3 pok., I piętro), Otwock, Wronia,
330 tysięcy do negocjacji, bezpośrednio,
kontakt 24 276 74 76
2

 Józefów, mieszkanie dwupokojowe
w stanie deweloperskim, 50 m2, cena
– 320 000 PLN, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl

 Józefów, mieszkanie trzypokojowe w stanie
deweloperskim, 64 m2, cena – 409 600 PLN,
Alicja Leszczyńska, tel. 880 373 373,
www.elandom.pl

 Józefów, TBS, 70 m2, 3 piętro, 2 pokoje,
balkon, duża, widna kuchnia, piwnica,
słoneczne, spokojna okolica, cena: 175.000 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Tysiąclecia, 90 m², drugie
piętro, cztery pokoje, stan deweloperski,
cena: 420 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
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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

 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765
 Lokal usługowy 63 m2, na gabinet stomatologiczny, lekarski, sklep (woda bieżąca,
pomieszczenia socjalne), tel. 602 468 683
 Otwock, centrum, ul. Sosnowa, 68 m²,
lokal w nowej inwestycji, parter z witryną,
idealne na, bank, aptekę, biuro, czynsz
najmu 4500 zł/mies. + opłaty licznikowe,
tel. 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Do wynajęcia lokal handlowy-usługowy
w Otwocku, 76 m2, na parterze w budynku
usługowym, miejsca parkingowe, cena 3800 zł
do negocjacji, tel. 500-871-954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
biuro: ul, Kościelna 14, Otwock,
www.nieruchomosciodadoz.pl

Otwock – mieszkanie 70 m2, 3 pok.,
piętro: 2/2, os. zamk., spokojna okolica.
Cena: 420 000 PLN, oferta: 2601/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 511 445 245

sprzedam lokal
 Lokal na sprzedaż w centrum Otwocka,
pow. 63 m2, handlowo-usługowy, budynek
jest wyposażony w windę, z parkingiem,
cena 380 000 zł, tylko 1% prowizji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500-871-954, aneta.r.o@vp.pl,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock,
www.nieruchomosciodadoz.pl

Józefów – lokal użytkowy, 33 m2,
parter, witryna, dwa WC, parking.
Cena: 2100 PLN, oferta: 653/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776

Poszukuję do wynajęcia
 Wynajmę mieszkanie albo dom,
tel. 787 402 356

kupię

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

 Otwock, kupię kawalerkę, Anna
Betnarska, tel. 660-101-000, www.elandom.pl
 Otwock, kupię mieszkanie dwupokojowe
z miejscem garażowym, blisko PKP, Anna
Betnarska, tel. 660-101-000, www.elandom.pl
 Józefów, kupię mieszkanie trzypokojowe
Alicja Leszczyńska, tel. 880 373 373,
www.elandom.pl
 Otwock, kupię dom parterowy, gotówka,
Anna Betnarska, tel. 660-101-000,
www.elandom.pl
 Kupię działkę budowlaną na linii
PKP Michalin-Józefów, Anna Betnarska,
tel. 660-101-000, www.elandom.pl
 Kupię mieszkanie 47 m2, dwupokojowe,
w centrum Otwocka, do małego remontu.
Biuro: ul. Kościelna 14, Otwock,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500-871-954,
www.nieruchomosciodadoz.pl

Pośrednictwo

 Pomogę w zakupie lub w sprzedaży nieruchomości, domu, mieszkania, działki. Pomagam w załatwianiu wszelkich dokumentów
potrzebnych do aktu. Zapraszam. Biuro:
ul. Kościelna 14, Otwock, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500-871-954, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomosciodadoz.pl

usługi
budowlane
 Docieplanie budynków szybko, tanio,
solidnie, tel. 502 053 214
 Kierownik budowy, budowa domów,
projekty, tel. 519 459 527
 Montaż okien i drzwi, wyspecjalizowane
grupy montażowe. Obsługa klientów indywidualnych i dużych inwestycji. Otwock,
Warszawa. Usługowo dla punktów sprzedaży nieposiadających grup montażowych,
tel. 22 788 29 87 lub 663 737 400

dla domu
Pranie verticali, żaluzje, rolety.
Verticale, domofony, tel. 601 94 36 74
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porADniA lEkArZA roDZinnEgo
Podstawowej Opieki zdrowotnej
 Bezpłatne porady lekarza medycyny rodzinnej.
 Bezpłatna opieka pielęgniarska i położnicza.
 Łatwydostępdobezpłatnychbadańlaboratoryjnychiobrazowych.
 Świadczenia finansowane w ramach umowy z nFz.

Poradnia lekarZy sPecjalistów
KOnSultACJe płAtne

badanie echo serca dZiecka

 lekarZ rodZinny – lek. med. Kamila Kos-Jóźwicka
 kardiolog – lek. med. Irmina Fidala
 kardiolog, Pediatra – dr n. med. Jacek Skiendzielewski
 Pediatra – lek. med. Agnieszka nowakowska
 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
 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, Patomorfolog – lek. med. Grzegorz Matuszewicz
 urolog – lek. med. radosław Szostek
 radiolog, usg – lek. med. ewa zapała
 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

deklaracje od dorosłych i dzieci przyjmujemy
od 8:00 do 18:00.

rejestracja
tel. 799 11 99 55, tel. 795 04 22 03

beZPłatne
sZcZePienia PrZeciwko gryPie
w ramach zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych
przeciwko grypie osób powyżej 65. roku życia na 2018 rok
finansowanego z budżetu miasta Otwocka.
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gabinet
okulistycZny
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA,
ORTOPEDZI,
REUMATOLOG,
NEUROLOG,
DIABETOLOG

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

WKŁADKI
TERMOPLASTYCZNE W 30 MIN!

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

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).
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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dla domu cd.

uwaga!
GABINET ZNY
OLOGIC
STOMAT
ul. Górna 1a (vis-à-vis Galerii Górna)
Leczenie zachowawcze, protetyka,

implanty, ortodoncja, profilaktyka,
chirurgia, zdjęcie RTG

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI!

Telefon: 607 654 216
Godziny otwarcia: pon.-pt. 1500-2100
wt., czw. 800-1300, sob. 900-1300

Ogłoszenia do następnego
numeru przyjmujemy
do cZwartku, 27 GrudnIA,

do godz. 15

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA WIZYTY
W DOGODNYM TERMINIE

różne
kupię
 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240

nauka
 Analiza tekstów poetyckich, prozatorskich
i innych tekstów kultury – zajęcia językowe.
Tel. 693 280 472

introligatorskie

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

 Stomatolog – Michalin: usuwanie
korzeni, leczenie kanałowe, mosty, protezy,
tel. 696 009 003

 Polski – Historia – WOS. Matura, egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje bieżące.
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Skutecznie. Tel. 693 280 472
 Rozwój osobisty i zawodowy, trening komunikacji społecznej, trening kompetencji
miękkich. Zajęcia indywidualne. Skutecznie i
profesjonalnie. Tel. 693 280 472

motoryZacja
sprzedam

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

Volkswagena lt,
sklep przeznaczony do sprzedaży
mięsa i drobiu, z ladami
chłodniczymi i kącikiem
sanitarnym, rok produkcji 1988,
poj. silnika 2355 cm3,
przebieg 246600 km,
ładowność 800 kg, moc 75 KM,
diesel, OC ważne do października,
a przegląd do kwietnia 2019 roku,
cena 9 800 zł.

tel. 666 877 991

PreZydent miasta otwocka
informuje, że:
1. Zarządzeniem nr 285/2018 z 3 grudnia 2018 r. przeznaczył do
oddania w najem w drodze konkursu 2 garaże stanowiące własność
Gminy Otwock, usytuowane w zespole boksów garażowych znajdującym się przy ul. pułaskiego 3 w Otwocku.
2. Zarządzeniem nr 287/2018 z 3 grudnia 2018 r. przeznaczył do
oddania w najem w drodze konkursu 2 lokale użytkowe stanowiące
własność Gminy Otwock, usytuowane w zespole pawilonów handlowych znajdującym się przy ul. Andriollego w Otwocku.
z treścią zarządzeń można zapoznać się w urzędzie Miasta Otwocka,
budynek B, II piętro, tablica ogłoszeń lub na strone bipotwock.
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Otwock, 6 grudnia 2018 r.

deCYzJA nr 162/2018
na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy
z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. dz. u. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. dz. u. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Celestynów

starosta otwocki
1. ustala, że nieruchomość położona w miejscowości tabor, gmina celestynów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 60, 133, 134, 166,
239, 277, 287, 296, 306, 501, 509, 703, 720, 728,
736, 744, 755 obr. 13 – tabor, stanowi mienie gromadzkie w trybie art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 ust.
2 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych
oraz stwierdza, że
2. decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz
ogłasza, wywieszając w urzędzie gminy celestynów
oraz w starostwie Powiatowym w otwocku na 14 dni,
a także zamieszcza się w biuletynie informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej
nastąpi na zlecenie i koszt wnioskodawcy.

uzasadnienie
1 marca 2018 r. do Kancelarii tut. Starostwa wpłynął
wniosek Wójta Gminy Celestynów w sprawie wydania decyzji
w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ustalającej, że działki
oznaczone numerami: 60 o pow. 0,43 ha, 133 o pow. 0,69 ha,
134 o pow. 0,01 ha, 166 o pow. 0,63 ha, 239 o pow. 1,68 ha,
277 o pow. 0,07 ha, 287 o pow. 0,17 ha, 296 o pow. 0,07 ha,
306 o pow. 0,10 ha, 501 o pow. 0,22 ha, 509 o pow. 0,0913 ha,
703 o pow. 0,32 ha, 720 o pow. 0,04 ha, 728 o pow. 0,21 ha,
736 o pow. 0,05 ha, 744 o pow. 0,15 ha, 755 o pow. 0,07 ha
obr. 13 tabor stanowi mienie gromadzkie.
zawiadomieniem z 5 listopada 2018 r. Starosta
Otwocki poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokumentów Starosta Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zważył, co następuje.
Według zapisu ewidencji gruntów i budynków
w chwili złożenia przez gminę przedmiotowego wniosku

dla działek nr: 60, 133, 134, 166, 239, 277, 287, 296, 306,
501, 509, 703, 720, 728, 736, 744, 755 obr. 13 tabor figurował wpis własności Skarbu państwa. na podstawie informacji uzyskanej w tut. Wydziale Geodezji i Kartografii
o braku podstawy wpisu własności Skarbu państwa
złożono wniosek o wykreślanie wpisów bezpodstawnych
dla działek objętych wnioskiem o wydanie decyzji o mieniu
gromadzkim. 31 października 2018 r. została zatwierdzona
zmiana w zapisie operatu ewidencyjnego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 42/2018 z 3 września 2018r.
na podstawie której w ewidencji figuruje wpis Gminy Celestynów jako władającego. zapis użytku gruntowego drogowego nie uległ zmianie.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. dz.
u. z 2016 r. poz. 703) zagospodarowaniu podlegają w trybie i na zasadach określonych w ustawie nieruchomości
rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem,
jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
przynależność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed 1954 r. potwierdzają oświadczenia najstarszych mieszkańców wsi tabor dołączone do wniosku
Wójta Gminy Celestynów, z których wynika, że działki były
użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi.
Biorąc pod uwagę najstarsze zapisy rejestru gruntów
z 1963 r., działki stanowiły drogi.
z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, że definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać
w przepisach rozporządzenia rady Ministrów z 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz
trybu jego zbywania (dz. u. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z późn.
zm.). Stosownie do § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia rady Ministrów przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z 25
września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (dz. u. nr 43,
poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako
majątek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy
z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok nSA z 8 czerwca
2011 r., sygn. akt II OSK 738/10).
przepis art. 3 uzwg stanowi, że nie zalicza się do
wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części, określone w art. 1 ust. 1, jeżeli przed dniem wyjścia w życie
ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele
publiczne lub społeczne.
dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie
gromadzkie, istotne znaczenie ma okoliczność, czy taka
nieruchomość należała do gromad istniejących w okresie
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od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed 5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi. Mienie gromadzkie służyło i nadal często służy potrzebom
ogółu mieszkańców dawnej gromady, ale użytek ten ma
charakter społeczny. Mieniem takim są wójtówki, kowalówki, działki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z 21 marca 2013 r., sygn.
akt II SA/Ke 77/13).
z powyższych ustaleń wynika, że nieruchomość
położona w miejscowości tabor, gmina Celestynów,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 60 o pow.
0,43 ha, 133 o pow. 0,69 ha, 134 o pow. 0,01 ha, 166
o pow. 0,63 ha, 239 o pow. 1,68 ha, 277 o pow. 0,07 ha,
287 o pow. 0,17 ha, 296 o pow. 0,07 ha, 306 o pow. 0,10
ha, 501 o pow. 0,22 ha, 509 o pow. 0,0913 ha, 703 o pow.
0,32 ha, 720 o pow. 0,04 ha, 728 o pow. 0,21 ha, 736
o pow. 0,05 ha, 744 o pow. 0,15 ha, 755 o pow. 0,07 ha
obr.13 tabor służyła celom publicznym, a zatem stanowiła majątek gromadzki, który następnie na mocy art. 98
ust. 2 ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
(tekst jedn. dz. u. z 1975 r. nr 26 poz. 139 z późn. zm.) stał
się mieniem gminnym.
zgodnie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art.
1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie. decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości oraz ogłasza, wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na 14 dni,
a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji publicznej
gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia
odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje
się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez
stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od
decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
zgodnie z treścią art. 136 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu
uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić
przeprowadzenie tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
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 2018 roku, poz. 1474)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą „Budowa drogi łączącej ulicę Jarosławską z ulicą Marszałka
Piłsudskiego w Józefowie”
na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 50: 26, 25/3, 24, 23/3, 22, 60, 63/7, 63/2, 63/1, 63/6, 63/5, 63/3.
Nieruchomości objęte przebudową dróg innej kategorii, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb 50: 1/2, 27/3, 27/4, 27/5,
obręb 47: 2/1, 2/6, 74.
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 proc. 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. 8.15-16.00, wt., śr., czw.,
pt. 8.15-15.15) 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 stronom postępowania służy 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 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 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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OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
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 2018 roku, poz. 1474)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą „Budowa drogi gminnej nr 270853W ul. Brzozowej (o długości
309,30 m) od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej z budową zjazdów i przebudową niezbędnej infrastruktury w miejscowości Wiązowna”
na następujących działkach ewidencyjnych:
obręb 21 (Wiązowna Gminna): 50/19, 50/25, 50/43, 50/44, 50/46, 173/1.
Nieruchomości objęte obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej
infrastruktury (sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych):
obręb 3 – Boryszew: nr ew. 204, 205/9,
obręb 21 – Wiązowna Gminna: 45/2, 49/2, 50/23, 50/11, 50/21, 50/40,
50/41, 50/49, 167/4, 171/1, 173/1, 181/1.
Nieruchomości objęte przebudową dróg innej kategorii:
obręb 3 – Boryszew: nr ew. 204,
obręb 21 – Wiązowna Gminna: nr ew. 50/7, 50/59, 181/1.
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 proc. 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. 8.15-16.00, wt., śr., czw., pt.
8.15-15.15) 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 stronom postępowania służy 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 zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 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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OBWIeSzCzenIe
WÓJtA GMInY WIĄzOWnA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pn. „Zakręt Północny” i „Zakręt Południowy”
na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. dz. u. z 2018 r.
poz. 1945) oraz w związku z realizacją uchwał: nr 414/XlVI/10 rady
Gminy Wiązowna z 23.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „zakręt północny” oraz nr 413/XlVI/10 rady Gminy
Wiązowna z 23.02.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „zakręt
południowy”, zmienionej uchwałą nr 158.XlVIII.2017 rady Gminy
Wiązowna z 26 września 2017 r. oraz uchwałą nr 172.XlIX.2017 rady
Gminy Wiązowna z 31 października 2017 r. Granice opracowania planów miejscowych zostały określone odpowiednio w ww. uchwałach
rady Gminy Wiązowna.
Ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną
wyłożone od 8 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2019 r. w pokoju
nr 5 urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy urzędu oraz zostaną
zamieszczone w Biuletynie Informacji publicznej gminy Wiązowna
(bip.wiazowna.pl).
dyskusje publiczne odbędą się 17 stycznia 2019 r. (czwartek)
w sali konferencyjnej urzędu Gminy Wiązowna w godzinach: 17.00
(dotyczy projektu pn. „zakręt północny”) i 18.00 (dotyczy projektu
pn. „zakręt południowy”).
równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2
i ust. 3 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 (t.j. dz. u.
z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do
publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2019 r. uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wiązowna, osobiście
w urzędzie Gminy Wiązowna, pocztą na adres: ul. lubelska 59, 05-462
Wiązowna, ustnie do protokołu w pok. nr 5 urzędu Gminy Wiązowna
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z 5 września 2016 r o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dz. u. 2016 r., poz. 1579), na adres:
urzad@wiazowna.pl. w tytule uwag prosimy zamieszczać informację, którego z wyłożonych projektów planów dotyczą dane uwagi.
uwagi złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy
Wiązowna.
Wójt gminy Wiązowna
Janusz Budny

