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Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa MARFLEX
– M.J. MAILLIS POLAND Sp. z o.o. poszukuje do swojej
siedziby w Karczewie k. Warszawy osoby na stanowisko:

POMOCNIK OPERATORA LINII PRODUKCYJNEJ
(PR04/2019)
Opis stanowiska:
 pomoc operatorowi w obsłudze linii produkcyjnej,
 zdejmowanie rolek z gotowym produktem z nawijaków,
 paletyzacja, pakowanie, etykietowanie,
 praca zmianowa po 12 h (2 dni pracy, 2 dni przerwy).
Wymagania:
 wykształcenie zawodowe lub średnie,
 umiejętność pracy w grupie,
 odpowiedzialność, sumienność i zdyscyplinowanie,
 dyspozycyjność (praca zmianowa w ruchu ciągłym).
Oferujemy:
 umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto od 3 100 zł/mies.,
 premię miesięczną do 18% płacy brutto,
uzależniona od wyników,
 prywatną opiekę medyczną dla pracownika
i członków rodziny,
 ubezpieczenie grupowe dla pracowników
i członków rodziny,
 realne wsparcie z ZFŚS – „grusza”, bony świąteczne itp.,
 praca w dużej, bezpiecznej i rozwijającej się firmie,
 dojazdy do pracy na trasach: Maciejowice – Karczew;
Sobolew – Karczew,
 możliwość rozwoju/awansu dla osób ambitnych i pracowitych.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie
CV z podanym numerem referencyjnym i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres
e-mail: praca@maillis.pl
Informacja Administratora danych:
Informujemy, że w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać dane
osobowe. Administratorem danych jest firma Marflex – M.J. Maillis Poland Spółka z o.o. z siedzibą w 05-480 Karczew przy ul. Przemysłowej 4. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość na adres e-mail: praca @maillis.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu do 30.06.2019 r. Podanie
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych w tym procesie rekrutacji, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Marflex – M.J. Maillis Poland Spółka z o.o. moich danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby tej rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust.
1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016 roku). Zostałem
poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale
wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
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Międzynarodowa firma produkcyjno-handlowa MARFLEX
– M.J. MAILLIS POLAND Sp. z o.o. poszukuje do swojej
siedziby w Karczewie k. Warszawy osoby na stanowisko:

MECHANIK / ELEKTRYK UTRZYMANIA RUCHU
(M/E05/2019)
Opis stanowiska:
 dokonywanie cyklicznych przeglądów maszyn i urządzeń technicznych i produkcyjnych według określonego harmonogramu,
 usuwanie usterek powstałych w trakcie eksploatacji,
 konserwacja maszyn i urządzeń,
 analiza awarii w raporcie zmianowym,
 utrzymywanie porządku na stanowisku pracy,
 praca zmianowa po 12 h (2 dni pracy, 2 dni przerwy).
Wymagania:
 wykształcenie średnie techniczne,
 co najmniej dwuletnie doświadczenie w służbach w utrzymaniu
ruchu w wysoko zautomatyzowanych zakładach przemysłowych,
 znajomość zagadnień z zakresu: mechaniki, hydrauliki i pneumatyki przemysłowej,
 umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 uprawnienia SEP,
 umiejętność pracy w grupie,
 dyspozycyjność (praca zmianowa w ruchu ciągłym).
Oferujemy:
 umowę o pracę,
 premię miesięczną do 18% płacy brutto,
uzależnioną od wyników,
 prywatną opiekę medyczną dla pracownika i członków rodziny,
 ubezpieczenie grupowe dla pracowników i członków rodziny,
 realne wsparcie z ZFŚS – „grusza”, bony świąteczne itp.,
 praca w dużej, bezpiecznej i rozwijającej się firmie,
 dojazdy do pracy na trasach: Maciejowice–Karczew;
Sobolew–Karczew.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie
CV z podanym numerem referencyjnym i zgodą
na przetwarzanie danych osobowych na adres
e-mail: praca@maillis.pl
Informacja Administratora danych:
Informujemy, że w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzać dane
osobowe. Administratorem danych jest firma Marflex – M.J. Maillis Poland Spółka z o.o. z siedzibą w 05-480 Karczew przy ul. Przemysłowej 4. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość
na adres e-mail: praca @maillis.pl. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane
będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu do 30.06.2019 r. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich danych w tym procesie rekrutacji, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Marflex – M.J. Maillis Poland Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby tej rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016 roku). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, ale wycofanie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

PRACA/NIERUCHOMOśCI 33

LINIA OTwOCKA 13-19 MAJA 2019

PRAcA
Zatrudnię

 Administratora – asysta w prowadzeniu
kilkuosobowej firmy handlowo-produkcyjnej. Wykształcenie wyższe, dyspozycyjność,
operatywność, umiejętność kierowania
ludźmi. Józefów, 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com

Szukam

 Posprzątam dom, mieszkanie, biuro,
tel. 507 566 948

NIERuchOMOŚcI
Sprzedam dom

 Do zrobienia ogrodzenia, tel. 602 625 836
Ekspedientkę do sklepu Pasmanteria
„Dora”, Otwock, ul. Andriollego 30,
więcej informacji na miejscu lub mailowo,
CV: sklepdora@op.pl

PRZyJMę DO PRAcy
na stanowisko

OPIEKuNKI
OSOby StARSZEJ
w domu opieki
w Józefowie k. Otwocka.
Oferujemy elastyczny grafik,
pogodną atmosferę w pracy
oraz możliwość zamieszkania.

więcej informacji pod numerem
telefonu 795213760.

 Fryzjera/kę, tel. 504619755

 Kierowcę – sprzedaż drobiu, prawo
jazdy kat. B, tel. 609 729 523
 Kierowcę kat. C i kat. C+E, kraj,
tel. 601 373 277
 Magazyniera – wagony, sprzedaż drobiu,
tel. 609 729 523
 Mechanika samochodowego,
tel. 600 996 464
 Mężczyzn do pracy w ochronie. Grupy
interwencyjne, Otwock, tel. 22 788 46 10,
603 236 000
Praca dla mężczyzn w Otwocku. Operator
zgrzewarki „WCZ”, wiek 25-45 lat, doświadczenie w pracy na maszynach, prawo jazdy
kat. B lub do przyuczenia, tel. 502 178 080
 Pracownika gospodarczo-magazynowego:
faktury, przesyłki, zaopatrzenie, sprawy
gospodarcze, Józefów, 512 484 348.
E-mail: admin@psinter.com
 Pracowników budowlanych
i ogrodniczych, tel. 506 405 330
 Restauracja Niespodzianka w Międzylesiu
przyjmie panią do pracy w kuchni,
tel. 602 617 488
 Zatrudnię elektryka do montażu
aparatury w rozdzielniach elektrycznych,
tel. 510 119 634, 602 789 523
 Zatrudnię kobietę do sprzątania, praca
dodatkowa, tel. 511 017 165
 Zatrudnię pracowników do prac
wodno-kanalizacyjnych. Pełna umowa
o pracę, tel. 502-690-419

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

 JÓZEFÓW – 2 samodzielne budynki. Duży
zakład produkcyjny i dom
jednorodzinny. Bardzo dobra lokalizacja.
PKP, szkoły, przedszkola. Wszystkie
media. PILNA SPRZEDAŻ. 1 999 000 zł
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. KOŁBIEL – siedlisko. Dom i budynki
gospodarcze. Działka o pow. 2700 m2. Media.
Szkoła, autobus, PKP. Nieruchomość
z potencjałem, niecałe 50 km od Pałacu
Kultury. 165 tys. zł. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 WIĄZOWNA KOŚCIELNA – centrum.
Dla dwóch rodzin lub pod usługi – w doskonałej lokalizacji. Usytuowany przy głównej,
asfaltowej ulicy. Wszystkie media. Pow. 200 m2
– cena 350 tys. zł. Kilkadziesiąt metrów od
szkoły, przedszkola i przystanków autobusowych. NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Gm. WIĄZOWNA – ładne domy
do wykończenia według własnej aranżacji.
Atrakcyjna lokalizacja. Cisza, las, komunikacja miejska, bardzo dobry dojazd do centrum
stolicy. Parter i użytkowe poddasze. 120 m2
– 249 tys. zł lub 389 tys. zł (stan surowy
otwarty/zamknięty). NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 Józefów, dom wolno stojący, pow. domu
140 m2, działka 481 m2, 4 pokoi,
cena 690 000 zł, Anna Betnarska
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

 Wawer, dom wolno stojący,
pow. domu 227 m2, pow. działki 764 m2,
5 pokoi, cena 1 090 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl

Otwock, ul. Żeromskiego, segment w stanie
deweloperskim, powierzchnia domu 165 m2,
powierzchnia działki 226 m2. Cena: 479 000 zł,
tel.: 507 847 874, 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
 Józefów, dom 200 m², działka 770 m²,
ul. Noakowskiego, dom jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej, wysoki standard
wykończenia, ogrzewanie gazowe,
cena 899 000 zł, tel.513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
Otwock – dom, segment, pow. 200 m2,
6 pokoi, stan surowy, os. zamknięte.
Cena: 474 000 PLN, oferta: 1628/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
Dziechciniec gm. Wiązowna – dom 210 m2,
5 pok., 2 garaże, działka 1720 m2.
Cena: 690 000 PLN, oferta: 1500/ODS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

wIZYTówKI
 PRANIE vERTICALI
 żALUZJE, ROLETY

 vERTICALE, DOMOfONY

TEL. 601 94 36 74
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Sprzedam dom cd.

 Dom w Otwocku, pow. 185 m ,
pow. działki 950 m2, typ domu: wolno
stojący – nowoczesny, cena 540 000 zł,
rok budowy 2017, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, aneta.r.o@vp.pl,
www.nieruchomościdoadoz.pl
2

 Dom, stajnia, domki – obiekt rekreacyjny,
pow. działki 8 690 m2, cena 2 200 000 zł,
w okolicach Otwocka, tel. 500 871 954,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
biuro: ul. Kościelna 14 w Otwocku
 Dom do sprzedania w Łochowie z działką
2000 m2 oraz działka rolna 4,5 h i las 50 arów,
cena 320 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

Sprzedam działkę

 8400 m2, przy trasie 17. Uzbrojona.
Cena 125 zł/m2, tel. 508 95 38 33
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 budowlaną Karczew,
Częstochowska, 1500 m2, warunki zabudowy,
tel. 603 795 132
 Gm. WIĄZOWNA – pięknie
położona działka budowlana (wydane
warunki zabudowy) z zadbanym
domkiem letniskowym o pow. 36 m2
(2 sypialnie, salon, kuchnia i WC).
640 m2 – 108 tys. zł. W okolicy domy
jednorodzinne, sosnowe lasy, przystanek
komunikacji miejskiej. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl
 OTWOCK – bardzo ładne działki
budowlane w cenach poniżej 150 tys. zł.
Wszystkie media, obok szkoły,
przystanków komunikacji miejskiej.
Wśród zieleni i w sąsiedztwie nowych
domów jednorodzinnych. OKAZJA!
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 DZIECHCINIEC – do wyboru
1 z 8 pięknych działek budowlanych.
Sąsiedztwo nowych domów. W bliskiej
okolicy pełna infrastruktura (np. szkoły,
przedszkola) i przystanek ZTM
– autobus do W-wy. 1350 m2 – 149 tys. zł.
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

 OTWOCK – 404 m2; prawie kwadratowa,
ogrodzona. Wydane WZ dają możliwość zabudowy 60% działki. Wydana została także
notarialna zgoda sąsiadów na zabudowę
w granicy z przedmiotową nieruchomością.
Obok przystanków ZTM, szkół, przedszkoli,
urzędów, centrum handlowego.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Otwock-Świder, 1200 m2, budowlana,
MPZP, zabudowa mieszkaniowa, bliskość
lasu, dojazd asfaltowy, wszystkie media
w drodze, bardzo ładna, 800 m od PKP,
cena: 445 000 zł, tel.: 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Jaśminowa, 538 m², wśród
zabudowy jednorodzinnej, wszystkie
media, cena 102 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock-Kresy, 606 m², prostokąt,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wszystkie media, cena: 270 000 zł,
tel. 513 401901, WWW.CITIHOME.EU
 Glina, ul. Polna, 1563 m², budowlana,
w okolicy zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, piękna i zielona okolica,
atrakcyjna oferta, cena: 99 000 zł,
tel. 513 401901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Żeromskiego, 1133 m²,
prostokąt, warunki zabudowy na dom
jednorodzinny, prąd, wodociąg,
cena: 149 000 zł, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, ul. Graniczna, 1 792 m2,
budowlana, piękny starodrzew, druga linia
zabudowy, cena: 539 000 zł, tel. 503 301 559,
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

 Sad ekologiczny 0,57 ha, gleba I, II, III klasa,
gmina Karczew, jabłonie, grusze, śliwy
itd., możliwe dopłaty, cena: 98 600 zł,
tel.: 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU
 Radwanków Szlachecki, 8700 m², prąd,
WZ na halę magazynowo-produkcyjną,
cena: 299 000 zł netto, tel. 513 401 901,
WWW.CITIHOME.EU

 Józefów, 1 112 m2, kwadrat, budowlana,
bliskość rzeki Świder, ogrodzona, media
w drodze, cena: 350 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Józefów, 1.720 m2, budowlana, ogrodzona,
media w drodze, dojazd drogą żwirową, starodrzew, pod zabudowę przeznaczono 40%
pow., spokojna okolica, dobra lokalizacja,
cena 750 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
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Sprzedam mieszkanie
Otwock, ul. Wczasowa, 76 m2, zamknięte
strzeżone osiedle, I piętro, 3 pokoje, 2 łazienki,
piwnica, balkon, miejsce parkingowe,
w pełni umeblowane, cena powyżej 400 000 zł
do negocjacji, tel. 723 422 843

Józefów – działka budowlana, 1000 m2
24 x 41,7 m, media w ulicy, MPZP.
Cena: 430 000 PLN, oferta: 1934/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Sobienie Biskupie – działka budowlana,
2614 m2, 142 x 20 m, MPZP, OKAZJA.
Cena: 99 000 PLN, oferta: 1935/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Wola Ducka gm. Wiązowna – działka
budowlana,1000 m2, 36 x 27 m.
Cena: 99 000 PLN, oferta: 1943/OGS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591
 Wawer, działka o pow. 620 m2,
cena 280 000 zł, Elżbieta Dobrucka,
tel. 505 045 449, www.elandom.pl
 Otwock-Kresy, działka budowlana
z domem do rozbiórki, Robet Trzaskowski,
tel. 660 280 277
 Działka budowlana w Jatnem, 1700 m2,
cena 155 000 zł do negocjacji, cicha, spokojna
okolica, sąsiedztwo nowych budynków,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, aneta.r.o@vp.pl
 Na sprzedaż działka w Wólce
Mlądzkiej, 6500 m2, możliwość podzielenia
na kilka działek z 4-m2 drogą dojazdową,
są warunki zabudowy na budynki
wolno stojące lub bliźniacze, cena za metr
150 zł do negocjacji, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954
 Działka na sprzedaż w Otwocku-Mlądzu,
pow. 2000 m2, z warunkami zabudowy,
cena 340 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: Kościelna 14 w Otwocku
 Działka na sprzedaż w Otwocku-Mlądzu,
pow. 1550 m2, przy głównej ulicy
Majowej, cena 380 000 zł do negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954, biuro:
Kościelna 14 w Otwocku
 Działka na sprzedaż w gminie Kołbiel
do przekształcenia w budowlaną, pow.
4900 m2, cena 150 000 zł, działka 220 m
od drogi gminnej, NIERUCHOMOŚCI OD
A DO Z, Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14 w Otwocku

Karczew, ul. Grota-Roweckiego, 60 m²,
parter, trzy pokoje, stan do wprowadzenia.
Cena: 249 000 zł, tel.: 513 401 901,
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
 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
 Soplicowo, 80 m2, 3 pokoje, taras, ogród,
kominek, dla ceniących ciszę i bliskość
natury, cena: 435 000 zł, tel. 503 301 559,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Kościuszki, 38 m², 2 piętro,
2 pokoje, piwnica, cena: 229 000 zł,
tel.: 507 847 874, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Karczewska, 48 m², 4 piętro,
3 pokoje, widna kuchnia, łazienka,
Cena 217 000 zł, tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, ul. Górna, 47 m², nowe budownictwo, 2 pokoje, winda, do wprowadzenia,
idealne pod inwestycję, cena: 315 000 zł,
tel.: 513 401 901, WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, mieszkanie, I piętro, 3 pokoje,
pow. 101 m2, dwa miejsca parkingowe,
cena 562 000 zł, Beata Moch,
tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 Józefów, parter, 3 pokoje, pow. 80 m2,
cena 430 000 zł, Alicja Leszczyńska,
tel. 880-373-373, www.elandom.pl
 Józefów, parter, 3 pokoje, pow. 68 m2,
cena 430 000 zł, Alicja Leszczyńska,
tel. 880 373 373, www.elandom.pl
 Mieszkanie na sprzedaż w centrum
Otwocka, 48 m2, dwa pokoje z balkonem,
wyposażona kuchnia, stan ideał,
czynsz 300 zł, z windą i piwnicą, przynależą
miejsca parkingowe, cena 320 000 zł
do małej negocjacji, NIERUCHOMOŚCI
OD A DO Z, właściciel Aneta Rak-Odolak,
tel. 500 871 954
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 Mieszkanie na sprzedaż – Morskie Oko,
39,24 m2, otwarta kuchnia z pokojem, korytarz, łazienka i garderoba z dużym tarasem,
26 m2, parter, cena 280 000 zł, czynsz 270 zł,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954,
biuro: ul. Kościelna 14, Otwock

Do wynajęcia lokal
Mazowieckie Centrum Leczenia
Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku
zaprasza do składania ofert
na wynajem pomieszczeń:

 pow. 350 m2 przy ul. Tatrzańskiej
(biura, gabinety),
 pow. 150 m2 przy
ul. Tatrzańskiej (biura, gabinety),
 pow. 41 m2 przy ul. Reymonta
83/91 (sklep, apteka).
Kontakt: tel. 22 34 46 430,
e-mail: administracja@otwock-szpital.pl

Dla domu

 Lokal handlowo-usługowy 55 m2,
centrum, tel. 603 376 765
 Lokal handlowy-usługowo na biuro
i usługi, ul. Sportowa, tel. 500 825 210
 Wynajmę lokal na Ługach przy pętli
autobusowej, tel. 604 493 420
 Otwock, centrum, pow. 32 m2, wolno
stojący, cena 999 zł, Anka Betnarska,
tel. 660 101 000, www.elandom.pl

Kupię

 Linia otwocka. Dom wolno stojący, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl
 Linia otwocka. Mieszkanie, 2 pokoje, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl

Karczew – mieszkanie 60 m2, 3 pok.,
piętro 2/3, do remontu, balkon, piwnica,
cena: 240 000 PLN, oferta: 2665/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 606 317 591

Otwock – mieszkanie 45,5 m2, 2 pok.,
piętro 2/2, os. Kmicica, piwnica, balkon,
cena: 250 000 PLN, oferta: 2657/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Otwock – mieszkanie 50 m2, 2 pok.,
I piętro, taras, po remoncie, OKAZJA.
Cena: 340 000 PLN, oferta: 2653/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024
Karczew – mieszkanie 71 m2, 4 pok.,
piętro 3, piwnica, balkon, TYLKO U NAS!
Cena: 310 000 PLN, oferta: 2571/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

Introligatorskie
 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

Nadbrzeż gm. Karczew – mieszkanie 85 m2,
4 pok., dwupoziomowe, balkon, garaż.
Cena: 250 000 PLN, oferta: 2616/OMS
www.portman.com.pl, tel.: 510 445 024

 INTROLIGATOR, TEL. 603 912 688

Medyczne

 Esperal, dyskretnie, tel. 795 04 22 03

StOMAtOLOgIA

Do wynajęcia

 2-pokojowe mieszkanie w Otwocku,
tel. 608 358 766

ul. Andriollego 59, Otwock
tel. 22 779 27 69; 604 21 41 74
www.hadent.pl

 Kawalerka na osiedlu Warszawska,
tel. 508 953 833
 Lokal 200 m2 + pom. socjalne,
tel. 501 283 408
 Mieszkanie 80 m2, Józefów, dom
dwurodzinny, tel. 22 353 63 24
 Mieszkanie dwupokojowe
na osiedlu Warszawska. Blisko SKM/PKP.
Tel. 508 95 38 33
 Otwock, centrum, atrakcyjna kawalerka,
pokój, kuchnia, łazienka, po generalnym
remoncie, w pełni wyposażone, czynsz
najmu 1300 zł/mies., tel. 507 847 874,
WWW.CITIHOME.EU
 Otwock, Kraszewskiego, przestronne
mieszkanie, 70 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, toaleta, balkon, 2 piętro, częściowo
umeblowane, wynajem długoterminowy,
czynsz najmu 2 420 zł + prąd i gaz/mies.,
tel. 503 301 559, WWW.CITIHOME.EU

PANTOMOgRAM, IMPLANTY,
PERIODONTOLOgIA

LOgOPEDA

 Linia otwocka. Dom wolno stojący do wynajmu na dom opieki, min. 5 pokoi, Beata
Moch, tel. 660 160 606, www.elandom.pl
Otwock – ul. Warszawska, pow. 50 m2,
3 pok., ogródek, monitoring, OKAZJA.
Cena: 2 800 PLN, oferta: 642/OLW
www.portman.com.pl, tel.: 517 445 776
 Do wynajęcia dom w Józefowie,
pow. 187 m2, działka 575 m2, wysoki standard, otwarta, w pełni wyposażona kuchnia,
4 sypialnie i pokój kąpielowy z pralnią,
cena 5000 zł bez negocjacji,
NIERUCHOMOŚCI OD A DO Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, tel. 500 871 954

URSZULA L KWIATEK
TEL. 793 656 450

uSługI
budowlane

 Malowanie dachów, tel. 601 203 559
 Remonty kominów, dachów,
tel. 669 324 441

Remonty, tel. 530 106 540

Usługi koparką-ładowarką, tel. 605 562 710

DIETETYK
KLINICZNY
 nadwaga

 nadciśnienie
 podwyższony
cholesterol
 opieka dietetyczna
nad pacjentami
leżącymi w domu
 leczenie holistyczne
 dieta i psychoterapia
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gAbINEt
OKuLIStycZNy
SPECJALISTYCZNE
CENTRUM REHABILITACJI

www.specer.pl

REHABILITACJA, ORTOPEDZI,
REUMATOLOG, PSYCHOLOG,
NEUROLOG, DIABETOLOG,
LOGOPEDA DZIECIĘCY

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

– diagnoza i terapia
ZABIEGI:
- LASER WYSOKOENERGETYCZNY!!!
- 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
dr n. 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

gIMnASTyKA POREhAbIlITAcyJnA

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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PRZychODNIA LEKARSKA ZDROWy MIŚ
DlA DZIECI I DOrOSłYCh
Otwock-Świder, ul. grunwaldzka 13
Tel. 22 710 18 01, 22 710 18 88
czynne pon. – pt. 730-20
www.rcz.com.pl

LEKARZE WSZyStKIch SPEcJALNOŚcI
InTErnA, PEDIATrIA, SPECJAlISTYkA,
STOMATOlOgIA, OrTODOnCJA, PSYChIATrIA

SZPItAL JEDNODNIOWy
gASTrOSkOPIA, kOlOnOSkOPIA

SPECJAlIśCI:
 PEDIAtRA

 INtERNIStA
 chIRuRg

 DERMAtOLOg
 DIEtEtyK

SZcZEPIENIA
cERtyFIKOWANE cENtRuM
MEDycyNy PODRÓŻy

tyLKO u NAS!
NAJNOWOcZEŚNIEJSZE uSg OKuLIStycZNE

 FLEbOLOg

 gINEKOLOg

 KARDIOLOg
 OKuLIStA

OtWOcK, uL. KRASZEWSKIEgO 95,
tEL. 22 812 81 81

 PSychOLOg

CZYnnE POn.-PT. 8-20

 PSychIAtRA

WYkOnuJEMY róWnIEż:
 bADANIA LAbORAtORyJNE

od poniedziałku do piątku 8.00-10.00

JuŻ OD MAJA!
FIZJOtERAPEutA – postawi Cię na nogi!
MASAŻyStA – prawdziwy relaks tylko dla Ciebie!

 uSg ginekologiczne

MEDycyNA EStEtycZNA – zadbamy o Twoje piękno!

 drobne zabiegi chirurgiczne

MEDYCYNA PRACY

 uSg Doppler kończyn dolnych

PODOLOg – zdrowe, piękne stopy
KARDIOLOG
KARDIOLOG DZIECIĘCY

PrACOWnIA BADAń kIErOWCóW – PSYChOTEChnIkA

Placówka współpracuje z prywatnymi
firmami ubezpieczeniowymi.

JÓZEFÓW, uL. SIKORSKIEgO 69DA
ZAPISy I INFORMAcJE:
tel. 886 639 388
www.zdrowymis.pl

NEUROLOG
NEUROLOG DZIECIĘCY

konsultacje, EKg, EchO serca u dzieci.

LARYNGOLOG I OKULISTA

BADANIA USG
REHABILITACJA DZIECI I DOROSŁYCH
BADANIA SŁUCHU
PUNKT POBRAŃ
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RÓŻNE
Kupię
 Akordeon 80-basowy, tel. 662 999 240

Nauka
 Analiza tekstów poetyckich, prozatorskich
i innych tekstów kultury – zajęcia językowe.
Tel. 693 280 472
 Polski – Historia – WOS. Matura, egzaminy do liceum, zagrożenia, lekcje bieżące.

OBWIESZCZEnIE
STArOSTY OTWOCkIEgO
na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. u. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi gminnej – ul. Lazurowej w glinie” na następujących
działkach ewidencyjnych: obręb 4 – glina: 38, 39, 40, 79/7, 664.

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

Różne
Zlecę konserwację obrazów olejnych,
tel. 501 368 035

OFEruJEMY
PAlETY
AngIElSkIE.
WYPAlAnY
ZnAk uk
(MOgą BYć
BEZ ZnAku).

tEL. 730 048 394

MOtORyZAcJA
Kupię
 Skup samochodów, tel. 793 304 091

uWAgA!
Ogłoszenia
do następnego
numeru
przyjmujemy
do

cZWARtKu,
16 MAJA,
do godz. 15

Nieruchomości objęte obowiązkiem dokonania przebudowy zjazdu, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb 4 – glina: 38.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.00-16.00,
śr., pt. 8.00-15.30) w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Otwocku (ul. komunardów 10, p. 14, tel. 0-22-788-15-34, w. 372)
i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2018 r., poz. 2069 z późn. zm.)
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Starosta Otwocki

ZAWIADOMIENIE buRMIStRZA M. JÓZEFOWA
o rozpoczętych pracach nad sporządzeniem
uproszczonego planu urządzenia lasu.
na zlecenie Starosty rozpoczęto pracę nad sporządzeniem
uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu
lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu otwockiego.
Zgodnie z pismem Wykonawcy powyższego opracowania, firmy Taxus ul. Sp. z o.o., informuję, że na terenie miasta
Józefowa odbywać się będzie taksacja terenowa lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od
15 kwietnia do 15 września 2019 r.
Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w ewidencji gruntów jako leśne (ls), grunty zalesione, w tym samosiewy rosnące na gruntach przeznaczonych do zalesienia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nieujęte w ewidencji gruntów jako lasy (ls), a także grunty
będące lasami zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy
o lasach, nieujęte w ewidencji gruntów jak lasy (ls), po uzgodnieniu z ich właścicielami w formie oświadczenia.

WAŻNE tELEFONy
Policja Otwock
Straż Pożarna
Pogot. ratunkowe
PCZ, Izba Przyjęć
Pogotowie gazowe

997; 22 779 40 91/96
998; 22 718 16 40
999
22 778 26 00, 22 778 27 03
22 667 30 73, 992

POWIAt
Starostwo, ul. górna 13
urząd Skarbowy, ul. Matejki 4
Biuro paszportowe
Powiatowy urząd Pracy,
ul. górna 11/13
Archiwum Państwowe
ZuS Inspektorat,
ul. Poniatowskiego 17

22 778 13 00
22 778 23 01
22 788 09 09
22 779 37 14
22 779 38 71

centrala ZuS
560 16 00
Oświata, ul. Poniatowskiego 10
22 779 29 52
Sąd rejonowy, ul. Armii krajowej 2 22 778 20 50
Prokuratura rejonowa,
ul. Armii krajowej 2
22 719 51 26
Powiatowe Centrum Zarządzania
kryzysowego, ul. Mieszka I
22 710 90 90
OtWOcK
OPWik

22 779 48 78
22 779 42 95
urząd Miasta, ul. Armii krajowej 5 22 779 20 01(06)
Apteka nr 260, ul. Matejki 9
22 779 20 00
Apteka główna, ul. Andriollego 34 22 779 20 91
Przychodnia rejonowa,
ul. Armii krajowej 3
22 778 12 00
Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Batorego 44
22 778 26 60
Przychodnia Dziecięca,
ul. Armii krajowej 3
22 778 12 01
Ośrodek Psychoprofilaktyki rodzinnej,
22 779 70 98
ul. Czaplickiego 7
JÓZEFÓW
urząd Miasta, ul. Wyszyńskiego 1
Przychodnia rejonowa,
ul. M. C.-Skłodowskiej

22 779 00 00
22 789 21 21

KARcZEW
urząd Miejski, ul. Warszawska 28
Przychodnia rejonowa,
ul. Warszawska 28
Przychodnia Zdrowia Sobiekursk

22 780 65 91
22 780 60 91

cELEStyNÓW
urząd gminy, ul. regucka 3
Przychodnia rejonowa, ul. regucka 5

22 789 70 60
22 506 51 71

22 780 60 83

KOłbIEL
urząd gminy, ul. Szkolna 1
25 757 39 92 (do 96)
Przychodnia rejonowa, ul. Szkolna 1 25 757 31 91
OSIEcK
urząd gminy, ul. rynek 1
25 685 70 26
Przychodnia rejonowa, ul. rynek 2125 685 70 22
SObIENIE-JEZIORy
urząd gminy, ul. garwolińska 16
25 685 80 90
Przychodnia rejonowa, ul. 1000-lecia 2 25 685 80 26
WIĄZOWNA
urząd gminy, ul. lubelska 59
Przychodnia rejonowa,
ul. lubelska 36

22 789 01 20
22 789 01 15

WAWER
urząd Dzielnicy, ul. żegańska 1
22 443 70 00
Przychodnia rejonowa - Wawer
ul. Strusia 4/8
22 590 09 99
Przychodnia rejonowa – radość
ul. Patriotów 170
22 615 70 31
Przychodnia rejonowa– Falenica
ul. Patriotów 46/48
22 872 97 08
Policja, ul. Mrówcza 210 22 812 10 95, 22 603 68 52
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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: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy mostu w km 0+238,60 drogi gminnej nr 270955W
przez rzekę Świder w miejscowości Otwock wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projektem
stałej i tymczasowej organizacji ruchu i pełnieniem nadzoru autorskiego” na następujących działkach ewidencyjnych:
w gminie Otwock, obręb 203: 1/4, 1/1, 36/13, 35,
w gminie Wiązowna, obręb Emów: 504/3, 500, 502, 607.
Nieruchomości objęte obowiązkiem dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: w gminie Otwock, obręb 203: 1/2, 36/14.
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. 8.15-16.00,
śr., 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 służy stronom postępowania odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od 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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ZAWIADOMIENIE buRMIStRZA M. JÓZEFOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.u.2018.1945) oraz art. 39 ust. 1 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.2018.2081), w związku z uchwałą rady Miasta Józefowa nr 64/VIII/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Projekt planu będzie opracowany w skali 1:1000
i obejmie teren ograniczony południową linią rozgraniczającą drogi wojewódzkiej nr 721, zachodnią linią rozgraniczającą projektowanej drogi lokalnej, północną linią
rozgraniczającą drogi dojazdowej, terenem miejskiej
oczyszczalni ścieków oraz prostą prostopadłą do linii rozgraniczającej drogi dojazdowej.
uchwała w sprawie przystąpienia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej „jozefow.bip.eur.pl”, w referacie Zagospodarowania Przestrzennego urzędu oraz w Biurze
rady Miasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionych opracowań. Odnośnie do planu miejscowego wnioski
należy składać na piśmie w Biurze Obsługi klienta urzędu
Miasta w Józefowie w godzinach pracy urzędu (poniedziałki
9-17 oraz od wtorku do piątku 8-16) lub korespondencyjnie
(adres ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów). 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. Wnioski należy składać
do 14 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza
Miasta Józefowa.

