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Ogłoszenia przyjmujemy do czwartku, 24 września do godz. 15.00

pRaca
Zatrudnię

 Do sprzątania, z doświadczeniem, na pełny
etat zatrudnię. Tel. 784 019 354
 Praca od zaraz na stanowisku
OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
w Wawrze i Wesołej. Tel. 882 480 490
 Zatrudnię od zaraz kierowcę kat. C,
betoniarnia PAZIO-BETON, Wola Ducka,
tel. 22 789 99 28 lub 607 060 797
 Sprzątanie, raz w tygodniu, Michalin,
tel. 601 295 252
TBS w Józefowie sp. z o.o.
poszukuje osoby do pracy
na stanowisku

SpEcJaLISTa DS. ZaRZąDZaNIa
NIERUchOMOścIaMI (1 etat)
Szczegółowe informacje na stronie
www.tbsjozefow.pl,
zakładka „aktualności“

Firma auto Binol
w Wiązownie
poszukuje pracownika
na stanowisko

KIEROWNIK WaRSZTaTU
SaMOchODOWEGO.
Oferujemy pracę w stabilnej
firmie z mocną pozycją
na rynku, zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę.
prosimy o kontakt
tel. 601 208 490, 601 411 203

Firma auto Binol
w Wiązownie
poszukuje pracownika
na stanowisko

LaKIERNIK
SaMOchODOWy
Oferujemy pracę w stabilnej
firmie z mocną pozycją
na rynku, zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę.
prosimy o kontakt
tel. 605 689 958

Szukam

 KPiR, VAT, płace, ZUS-Płatnik, prace
biurowe, tel. 698 085 542
 Pomogę przy sprzątaniu, 664 747 149

NIERUchOMOścI
Sprzedam dom

 OTWOCK– dom z 2012 r. + drugi budynek gosp. (np. pod usługi) – w otulinie sosnowego lasu i bliskim sąsiedztwie rzeki Świder.
Wysoki standard. Pow. całkowita 281 m2.
W promieniu kilku kilometrów szkoły,
przedszkola, sklepy. Kształtna działka o pow.
2000 m2. Media. Cisza i spokój. Blisko W-wy.
Pilna sprzedaż. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 OTWOCK – działka przemysłowa/usługowa
(4281 m2), zabudowana halą. Superlokalizacja.
Budynek magazynowo–produkcyjny o pow. 144 m2
z 6 dodatkowo wydzielonymi pomieszczeniami (łazienka, WC, biuro, szatnia,
magazynki). Media. Dojazd asfaltowy.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl
 Józefów, dom wolno stojący, pow. 216 m2,
działka 800 m2, idealna lokalizacja, 984 500 zł,
Joanna Gruba, tel. 660 280 311, www.elandom.pl
 Wawer, dom wolno stojący, pow. 154 m2,
działka 560 m2, blisko lasu, 746 000 zł, Żaneta
Marszał, tel. 660 280 920, www.elandom.pl
 Wawer, dom wolno stojący, pow. 220 m2,
działka 585 m2, 1 250 040 zł, Joanna Gruba,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl,
 Brzeziny, Halinów, dom wolno stojący,
pow. 220 m2, działka o pow. 960 m2, 900 000 zł,
Żaneta Marszał, tel. 660 280 920,
www.elandom.pl
 Józefów, 150 m2, działka 950 m2, 6 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, po generalnym remoncie,
gotowy do wprowadzenia, cena: 699 000 zł,
tel. 507 847 874, Citihome Nieruchomości
 Otwock-Śródborów, 150 m2, działka 300 m2,
po remoncie. Cena: 660 000 zł,
tel. 790 740 210, Citihome Nieruchomości
 Otwock, Mlądz, 113 m2, działka
3 617 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
gotowy do wprowadzenia, dostęp do rzeki,
cena: 599 000 zł. Tel. 516 085 587,
Citihome Nieruchomości
 Karczew, 100 m , działka 340 m , dom
w stanie surowym, lata 90., wszystkie media
w ulicy. Cena 210 000 zł, tel. 513 401 901,
Citihome Nieruchomości
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 Dom na sprzedaż w Karczewie,
pow. 170 m2, wolno stojący, pow. działki
513 m2, cena 900 000 zł do negocjacji,
okolice rynku w Karczewie, tel. 500 871 954,
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, oferta na wyłączność
 Dom na sprzedaż w Malcanowie, nowy,
155 m2, z działką 1 500 m2, cena 750 000 tys. zł,
tel. 500 871 954, Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak
 Na sprzedaż szeregowiec w Starej Miłosnej,
pow. 320 m2, pow. działki 200 m2,
cena 999 000 zł do negocjacji, tel. 500 871 954,
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, oferta na wyłączność

 OTWOCK – nowy dom i drugi budynek
mieszkalno-usługowy w sąsiedztwie rzeki
Świder. Cisza i spokój, piękne miejsce.
Działka 2 000 m2. Wygodny, zadbany dom
o pow. użytkowej 235 m2, z 2012 r. Wykonany
z najlepszych materiałów. Murowany budynek
gospodarczy 108 m2. Altana grillowa,
drewniany domek narzędziowy. W okolicy
pełna infrastruktura miejska. Doskonałe
połączenie z Warszawą.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

Otwock – dom wolno stojący 230 m2,
działka 615 m2, do remontu,
cena: 549 000 zł, oferta: 1833/ODS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Józefów – dom wolno stojący, 220 m2,
działka 900 m2, 5 pokoi, stan deweloperski.
Cena: 1 150 000 zł, oferta: 1812/ODS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245

Sprzedam działkę

 Działkę leśną, 10 000 m2, miejscowość
Brzóza, na skraju Puszczy Kozienickiej,
ogrodzona, dom drewniany, piętrowy,
z garażem, wszystkie wygody. Dojazd
z drogi głównej. Cena 500 tys. zł,
do negocjacji, tel. 603 853 088
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
 OTWOCK – 16821 m2 – 1 115 000 zł.
Superlokalizacja na 10 domów! Wszystkie
media, szkoły, przedszkola, PKP, doskonałe
połączenie ze stolicą. Piękna, kształtna
działka, rzeka Świder. NIERUCHOMOŚCI
STELMASZAK, 22 789 33 81, 669 999 000,
www.stelmaszak.pl

 Józefów, leśna z prawem zabudowy,
pow. 1 424 m2, objęta Miejscowym Planem
Zagospodarowania, 499 000 zł, Anna Lenicka,
tel. 666 223 604, www.elandom.pl

Sprzedam lokal
Otwock – działka budowlana pow. 908 m2,
media: woda, kanalizacja, gaz, prąd.
Cena: 350 000 zł, oferta: 2285/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Karczew – działka budowlana 978 m2,
wym. 35 x 28m, media: prąd.
Cena: 169 000 zł, oferta: 2289/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591
Otwock Mały – działki budowlane, 990 m2,
wym. 19 x 50 m, media w granicy działki.
Cena: 249 000 zł, oferta: 2276/OGS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Józefów – działka budowlana, pow. 920 m2,
wym. 20,3 x 45 m, wszystkie media w ulicy.
Cena: 495 000 zł, oferta: 2179/OGS
www.portman.com.pl, tel. 511 445 245
Otwock – działka budowlana, pow. 2048 m2,
wym. 18 x 115 m, wydane WZ, media: prąd.
Cena: 175 000 zł, oferta: 2229/OGS
www.portman.com.pl, tel. 606 317 591

Na sprzedaż stolarnia z mieszkaniem
i osobnym biurem oraz sklep, pow. 255 m2,
Karczew, centrum, cena 500 000 zł,
tel. 500 871 954, Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak, oferta na
wyłączność

Sprzedam mieszkanie

 Otwock, mieszkanie, 80 m2, 5 pokoi,
3 piętro, 495 000 zł, Żaneta Marszał,
tel. 660 280 920, www.elandom.pl,

 Józefów, mieszkanie 95,5 m2, 3 pokoje,
parter, 499 000 zł, Joanna Gruba,
tel. 660 280 311, www.elandom.pl

 Otwock Wielki, piękna działka, 3 300 m2,
WZ na dom jednorodzinny, okolice jeziora
Rokola, media w ulicy. Cena 280 000 zł,
tel. 790 740 210, Citihome Nieruchomości
 Łukówiec, gm. Karczew, 1 024 m2, WZ,
prostokąt, rolno-budowlana, cena 82 000 zł,
tel. 503 301 559, Citihome Nieruchomości
 Otwock, 1 520 m2, ul. Chrobrego,
budowlana, MPZT, wszystkie media,
cena 685 000 zł, tel. 516 085 587, Citihome
Nieruchomości

Otwock, Karczewska, 38 m², 4 piętro, 2 pokoje,
widna kuchnia, piwnica, w pełni umeblowane,
do wprowadzenia, po generalnym remoncie,
cena 215 000 zł, tel. 507 847 874,
Citihome Nieruchomości
 Otwock, ul. Matejki, 39 m2, odrębna
własność, 2 pok., II piętro, widna kuchnia,
do generalnego remontu, cena 240 000 zł,
tel. 513 401 901, Citihome Nieruchomości

 Otwock, ul. Kraszewskiego, 21 m2, odrębna
własność, parter z ogródkiem ok. 100 m2,
po remoncie, kuchnia do własnej aranżacji,
cena 140 000 zł, tel. 513 401 901,
Citihome Nieruchomości

 WIĄZOWNA – centrum. Szkoła,
CH Góraszka, otulina sosnowego lasu.
Bardzo dobry dojazd do Warszawy.
Infrastruktura i komunikacja miejska.
1 800 m2 – 219 tys. zł.
NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK,
22 789 33 81, 669 999 000, www.stelmaszak.pl

Otwock – mieszkanie 84 m2, 5 pokoi,
3 piętro, do remontu. TYLKO U NAS!
Cena: 415 000 zł, oferta: 2984/OMS
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776
 Wawer, budowlana, 950 m2, prąd
i kanalizacja w drodze, 660 000 zł, Elżbieta
Dobrucka, tel. 505 045 449, www.elandom.pl
 Sobienie-Jeziory, budowlana, pow. 2 400 m2,
prąd i woda w drodze, 120 000 zł, Żaneta
Marszał, tel. 660 280 920, www.elandom.pl

 Dom na sprzedaż w Karczewie,
pow. 214 m2, pow. działki 965 m2, osiedle
przy rynku, cena 1 015 000 zł, tel. 500 871 954.
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak, oferta na wyłączność

Pogorzel, gm. Celestynów, 220 m2, działka
1 200 m2, obiekt produkcyjno-magazynowy
z częścią socjalno-biurową, wymaga własnej
adaptacji, cena 399 000 zł, tel. 513 401 901,
Citihome Nieruchomości

Otwock – mieszkanie 74 m2, 2 pokoje,
balkon, 1 piętro, zamknięte osiedle.
Cena: 405 000 zł, oferta: 2994/OMS
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024
Otwock – ul. Kościuszki, mieszkanie
o pow. 46,7 m2, 3 pokoje, parter, do remontu.
Cena: 277 000 zł, oferta: 2993/OMS,
www.portman.com.pl, tel. 510 445 024

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
INFORMUJE
Działka na sprzedaż w Malcanowie,
3 400 m2, budowlana wszystkie media,
niedaleko szkoły podstawowej,
cena 490 000 zł do małej negocjacji,
tel. 500 871 954, Nieruchomości od A do Z,
właściciel Aneta Rak-Odolak
Działka na sprzedaż w Malcanowie
1 500 m2, budowlana, cena 200 000 zł,
ogrodzona, tel. 500 871 954, Nieruchomości
od A do Z, właściciel Aneta Rak-Odolak

że od 11.08.2020 r. w siedzibie ZGN w Dzielnicy Wawer, ul. Trakt Lubelski 353,
i w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1
zostały podane do publicznej wiadomości na 21 dni wykazy
nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do
wydzierżawienia:
– wykaz nr 50/2020 – ul. Urocza 8,
– wykaz nr 51/2020 – ul. Patriotów,
– wykaz nr 52/2020 – ul. Króla Maciusia 11a,
– wykaz nr 53/2020 – ul. Urocza 8,
– wykaz nr 54/2020 – ul. Włókiennicza 68,
– wykaz nr 55/2020 – ul. Patriotów 95,
– wykaz nr 56/2020 – ul. Macierzanki 4, Przewodowa.
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Do wynajęcia mieszkanie
Otwock, 40 m2, II piętro, winda,
umeblowane, tel. 603 376 765
 Pokój w Otwocku przy stacji, tel. 608 358 766
 Otwock, ul. Andriollego, 1 pokój,
IV piętro, wysoki standard.
Czynsz najmu 1 400 zł/mies., kaucja:
miesięczny czynsz, tel. 513 401 901,
Citihome Nieruchomości

 Mieszkanie dwupokojowe na wynajem,
Warszawa-Śródmieście, 40 m2, z windą,
cena 3 500 zł + opłaty, tel. 500 871 954,
Nieruchomości od A do Z, właściciel
Aneta Rak-Odolak

 Mieszkanie na wynajem, 40 m2, w Otwocku
– Morskie Oko, nowe, winda, 3 piętro,
cena 2 100 zł, plus kaucja. Tel. 500 871 954.
Nieruchomości od A do Z, właściciel Aneta
Rak-Odolak

 Mieszkanie na wynajem w Otwocku-Świdrze
2 200 zł, przy stacji PKP, wszystkie media
i ogrzewanie gazowe, tel. 500 871 954,
właściciel Aneta Rak-Odolak
Otwock – kawalerka 30 m2 z balkonem,
1 piętro, os. zamknięte, blisko SKM.
Cena: 1350 zł/mies., oferta: 1709/OMW
www.portman.com.pl, tel. 517 445 776

Otwock, ul. Grunwaldzka 13
tel. 22 710 18 01, 710 18 88
rcz@rcz.com.pl rejestracja@rcz.com.pl
www.rcz.com.pl
Wizyty umaWiane są telefonicznie lub e-mailoWo

LEKaRZE WSZySTKIch SpEcJaLNOścI
gastrOsKOPia, KOlOnOsKOPia

SZcZEpIENIa
STOMaTOLOGIa
ORTODONcJa
MaSaŻ
aKUpUNKTURa
pEłEN ZaKRES USG – W TyM USG OKa

Do wynajęcia lokal

 Wynajmę lokal na Ługach przy pętli
autobusowej, tel. 604 493 420

 W centrum, lokal dla firmy, tel. 513 160 539
Lokal, 25 m2, centrum, 603 376 765

Do wynajęcia pokoje biurowe i lokale
usługowo-handlowe w Otwocku,
tel. (22) 779 27 30
 Józefów, obiekt przemysłowo-biurowo-poprodukcyjny na nieuciążliwą działalność,
pow. 600 m2, teren ogrodzony, pow. 750 m2.
Wynajem długoterminowy. Czynsz najmu
10 000 zł netto/mies. + media, tel. 503 301 559,
Citihome Nieruchomości

Do wynajęcia dom

 Józefów, 40 m2, 2 pokoje, 2 200 zł/mies.,
Anna Lenicka, tel. 666 223 604, www.elandom.pl

Wynajmę

 Małżeństwo emerytów poszukuje do
wynajęcia mieszkania lub małego domu,
Otwock lub okolice. Tel. 503 670 096

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

OTWOcK, UL. KRaSZEWSKIEGO 95,
TEL. 22 812 81 81

rejestracjaMP@rcz.cOM.Pl
WWW.dWOreK.rcz.cOM.Pl

MEDYCYNA PRACY
PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTECHNIKA
SPECJALIŚCI

USG – PEŁEN ZAKRES
– W TYM USG PŁUC
FIZJOTERAPIA
ECHO SERCA
HOLTER
DIETETYK

OGŁOSZENIA DROBNE NIERUCHOMOŚCI/USŁUGI/RÓŻNE
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OBWIESZcZENIE

OBWIESZcZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą
„Soplicowo”

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą
„Emilii plater”

USłUGI
Introligatorskie

 Introligator, tel. 603 912 688

Budowlane

 DOCIEPLANIE BUDYNKÓW SZYBKO,
TANIO, SOLIDNIE, TEL. 502 053 214

 Naprawa dachów i kominów. Tel. 669 324 441

Instalacje elektryczne, pełny zakres, 601 616 683
Docieplanie budynków – elewacje – solidne
ekipy – tel. 602 482 572
Elewacje – solidne ekipy – tel. 602 482 572
Remonty: malowanie mieszkań, biur,
elewacji budynków, mycie myjką ciśnieniową. Karton-gips, gładź szpachlowa,
panele. Wymiana drzwi. Tel. 784 198 603

Dla domu

Finanse

21-27 WRZEŚNIA 2020
LINIA OTWOCKA

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust.
1 pkt 2- 5, 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 (dz. U. z 2020 r. poz. 283
ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr iX/73/19 rady Miasta Otwocka z 26 marca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „soplicowo”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otwocka pn. „soplicowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od 28 września 2020 r. do 27 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Otwocka, ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr 17, w godzinach
pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22 779 20 01
w. 152, 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie
informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 16.00 w auli
Urzędu Miasta w Otwocku, ul. armii Krajowej 5 (budynek a), 05-400 Otwock.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu
miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 12 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. armii Krajowej 5,
05-400 Otwock, lub na adres urzędu. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
równocześnie, zgodnie z art. 39 i art. 40 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, informuję
o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2020 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. armii
Krajowej 5, 05-400 Otwock, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umotwock@otwock.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Otwocka.
administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (dane
kontaktowe: tel. 22 779 20 01, fax 22 779 42 25, e-mail: umotwock@otwock.pl).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna
jest w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez
Prezydenta Miasta Otwocka danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia
postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu europejskiego i rady (Ue)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych dz. Urz. Ue l 119 z 4.05.2016 r., str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Pożyczki InkasoCity do 2000 zł, minimum
formalności, szybka decyzja, tel. 792 307 229

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
INFORMUJE
że od 10.09.2020 r. w siedzibie ZGN w Dzielnicy Wawer, ul. Trakt Lubelski 353,
i w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1,
zostały podane do publicznej wiadomości na 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Wawer, przeznaczonych do
wydzierżawienia:
– wykaz nr 57/2020 – ul. Wydawnicza, ul. sejmikowa,
– wykaz nr 58/2020 – ul. Kosodrzewiny 24/26,
– wykaz nr 59/2020 – ul. jagody 18,
– wykaz nr 60/2020 – ul. Żegańska, Pożaryskiego,
– wykaz nr 61/2020 – ul. Patriotów 67/69,
– wykaz nr 62/2020 – ul. Żwanowiecka 37,
– wykaz nr 63/2020 – ul. Brzostowska 26.
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na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust.
1 i art. 54 ust. 2 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. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
oraz Uchwały nr XXViii/227/16 rady Miasta Otwocka z 31 maja 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „emilii Plater”
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Otwocka pn. „emilii Plater” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Otwocka, ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr 17, w godzinach
pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22 779 20 01 wew.
190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 16.00 w auli Urzędu
Miasta Otwocka (budynek a), ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.
zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu
miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do 17 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. armii Krajowej 5,
05-400 Otwock, lub na adres urzędu. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
równocześnie, zgodnie z 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,
informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2020 r.
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka,
ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umotwock@otwock.pl bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Otwocka.
administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest gmina Otwock, którą
reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, ul. armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
(dane kontaktowe: tel. 22 779 20 01, fax 22 779 42 25, e-mail:
umotwock@otwock.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu
Miasta Otwocka.
zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez
Prezydenta Miasta Otwocka danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu europejskiego
i rady (Ue) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. Ue l 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.),
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
te pozyskano.
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