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Babcia z wnukami bez 
dachu nad głową!!!
Pożar w Chylicach-Kolonii (pow. 
grodziski) pozbawił dachu nad głową 
babcię z dwojgiem wnucząt. Ruszyła 
zbiórka, która ma pomóc odbudować 
starszej kobiecie dom. Warto włączyć się 
do akcji i pomóc rodzinie odbudować to, 
co zabrał im żywioł.

20 czerwca wybuchł pożar na poddaszu 
budynku, który pozbawił niepełnoletnią 

dziewczynę, pełnoletniego mężczyznę oraz 
starszą kobietę, która sprawuje opiekę nad 
wnukami miejsca do życia.

W Internecie ruszyła zbiórka, której celem 
jest pomoc w odbudowie domu.

–W trakcie gaszenia pożaru zalany został 
parter budynku wraz z meblami oraz całym 
wyposażeniem, które nie nadaje się do 
użytku. Zniszczeniu uległy również niedawno 
wymienione okna, na które staruszka 
odkładała ze skromnej emerytury przez 
ostatnie trzy lata – czytamy na stronie 
internetowej zbiórki pieniędzy na odbudowę 
domu. 

Potrzebne jest 100 tys. zł, aby przywrócić 
dom do pierwotnych warunków. Każdy 
z  n a s  m o ż e  p o m ó c  d o b r o w o l n ą 
d a row i z n ą .  Z a c h ę c a my  d o  p o m o c y. 
Wpłaty można dokonać pod adresem:
 https://zrzutka.pl/g5gt9m.

Aneta Czarnecka
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 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) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na 
wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, została wydana przez 
Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 24 czerwca 2020 r., decyzja Nr 60/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji pn.: 

Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 
„Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C2.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące nieruchomości na terenie 
m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych 
przed projektowanym podziałem): 
w obrębie ewidencyjnym 6-13-02 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
11/1, 11/3, 15/1, 15/3, 16/3;
w obrębie ewidencyjnym 6-13-04 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach:
12/1, 12/2, 14/6;
w obrębie ewidencyjnym 6-13-05 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach:
1/3, 2/13, 2/15, 2/3, 2/5, 2/8, 2/9, 28/5;
w obrębie ewidencyjnym 6-13-06 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach:
1/1, 1/2, 17/1, 2/1, 2/2;
w obrębie ewidencyjnym 6-13-15 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach:
52/3, 52/5.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych poniżej (Uwaga: 
w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanych podziałów 
nieruchomości):

Dzielnica Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-13-02 – działka ew. nr 14/1 (14/5, 14/6); 

Decyzja, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., orzeka o przejęciu na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 
następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym 
podziałem): 
Obręb ewidencyjny 6-13-02 – działka ew. nr 14/6 (14/1);

Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 
pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji 
kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń 
wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i  urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, 
dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych 
przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-02 – działka ew. nr 14/5 (14/1),
Obręb ewidencyjny 6-13-05 – działki ew. nr 2/16, 2/17, 
Obręb ewidencyjny 6-13-06 – działki ew. nr 2/3.

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z art. 9q ust. 1a u.t.k., stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt. 8 u.t.k., w związku z art. 9s ust. 9 określono nieruchomości 
w stosunku do których niniejsza decyzja wywołuje skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania
 z nieruchomości „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w związku z prowadzeniem 
inwestycji kolejowej obejmującej budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, 
utrzymaniem lub usuwaniem awarii, za odszkodowaniem zostanie ograniczony sposób korzystania
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim 
układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 
przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń”, dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numer

działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-02 – działki ew. nr 11/4, 12, 14/5 (14/1),
Obręb ewidencyjny 6-13-04 – działki ew. nr 12/3, 
Obręb ewidencyjny 6-13-06 – działki ew. nr 1/3, 2/3.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest 
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” 
i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje 
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku 
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
256) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy 
strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego dokonać
na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w  godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200  

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22  695-62-19 . Osoby nieumówione
nie będą obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju 
nr 7 może przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy.

 Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz 
używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. 

Na podstawie art. 9q ust 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej  wnioskodawc y oraz  w ysyła  zawiadomienie  o  je j  w ydaniu właścic ie lom lub
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim 
i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin, 
urzędu wojewódzkiego, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie 
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość 
i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od 
dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się 
o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y 
ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy odwołanie do Ministra Rozwoju, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania 
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast 
pozostałym stronom w terminie 14 dni, od obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia  8 lipca 2020 r.

Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel 
może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej zajmującej się 
bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 
Warszawa.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1043.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z   dnia 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) – dalej jako ustawa ooś informuję, że 
na wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, została wydana 
przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 24 czerwca 2020 r., decyzja Nr 61/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji pn.: 

Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 
„Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w   zakresie 
wentylatornii V3.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące nieruchomości na terenie 
m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych 
przed projektowanym podziałem): 

w obrębie ewidencyjnym 6-13-15 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
12/11, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/4, 12/7, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 16/1, 17/1, 17/3, 17/9, 4/9, 
5/7 (5/1), 5/5, 5/6, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 9/1, 9/3, 9/5.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych poniżej
(Uwaga: w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanych 
podziałów nieruchomości):

Dzielnica Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa
Obręb ewidencyjny obręb 6-13-15 – działka ew. nr 5/1 (5/7, 5/8).

Decyzja, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., orzeka o przejęciu na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 
następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym 
podziałem): 

Obręb ewidencyjny obręb 6-13-15 – działka ew. nr 5/1 (5/7, 5/8).

Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: 
„w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym 
dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia 
i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i  urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i  urządzeń niezbędnych do korzystania z  tych przewodów i urządzeń, a także prac 
związanych z  konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następujących nieruchomości 
(Uwaga: w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-15 – działka ew. nr 15/3, 16/2, 5/8 (5/1).

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z art. 9q ust. 1a u.t.k., stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt. 8 u.t.k., w związku z art. 9s ust. 9 określono nieruchomości w  stosunku 
do których niniejsza decyzja wywołuje skutek w postaci ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
„w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w związku z  prowadzeniem inwestycji kolejowej 
obejmującej budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem lub 
usuwaniem awarii, za odszkodowaniem zostanie ograniczony sposób korzystania z nieruchomości przez 
udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub 
urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”, 
dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numer działki ewidencyjnej przed 
projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-15 – działki ew. nr 13/2, 14/1, 14/2, 15/3, 16/2, 17/2, 17/4, 4/8, 5/8 (5/1), 6/2, 8/2, 9/6.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na rzecz którego wydawana jest 
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o  ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z  treścią decyzji” 
i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż „organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje 
o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z  jej treścią oraz z  dokumentacją sprawy”, oraz w związku 
z art. 10 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
256) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w  każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy 
strony mogą się zapoznać w  Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl.  Bankowy  
3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego dokonać 
na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w   godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22  695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju 
nr 7 może przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy.

 Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz 
używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i  nosa. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. 

Na podstawie art. 9q ust 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i  urzędach gmin właściwych 
ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin, urzędu wojewódzkiego, oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o   ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i  opróżni lokal oraz 
inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości 
lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, które stają się 
własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy odwołanie do Ministra Rozwoju, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania 
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast 
pozostałym stronom w terminie 14 dni, od obwieszczenia o  wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i  prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia w  którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia  8  lipca 2020 r.

Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel 
może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości jednostce organizacyjnej zajmującej się 
bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul.  Wilczy Dół 5, 02-798 
Warszawa.

WI-I.747.2.8.2019.AP/MP

UWAGA!!! U nas ogłoszenia 
drobne można zamieszczać 

także przez SMS.
Wyślij : 601 438 500

REKREACJA. Kąpielisko „Retro” wespół z „Letnią Strefą” w Milanówku

Letnie atrakcje na odkrytym basenie
W słoneczne sobotnie popołudnie 27 czerwca miało miejsce otwarcie sezonu basenowego w Milanówku. Zbiegło się 
ono z 50. rocznicą powstania odkrytego basenu – który przechodził różne koleje losu, natomiast obecnie wydaje 
się być w nad wyraz zachęcającej kondycji. 

Na otwarcie przygotowana została (przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną) retrospektywna wystawa zdjęć 

archiwalnych, pokazujących proces budowy basenu u schyłku 
lat 60. Przypomnijmy: pomysł na basen miejski w Milanówku 
pojawił się „oddolnie” – była to inicjatywa społeczna, która 
uzyskała przychylność ówczesnych PRL-owskich władz 
lokalnych (Miejskiej Rady Narodowej w Milanówku) oraz 
poparcie milanowskiej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych 
i Dentystycznych, czyli znanego wszystkim MIFAM-u.

W czynie społecznym
Społeczny Komitet Budowy Basenu Kąpielowego zawiązał 

się zatem w roku 1964, budowę rozpoczęto w roku 1968, 
a otwarcie basenu nastąpiło w roku 1970. Pracownicy MIFAM-u 
nie poprzestali na deklaracjach poparcia, ale włączyli się realnie 
w budowę, pracując w czynie społecznym przy pomocy szpadli 
i taczek, co widać dokładnie na zaprezentowanych zdjęciach.

Moc atrakcji
Pomijając oczywiście możliwość kąpieli ,  impreza 

obfi towała w ciekawie zaprojektowane atrakcje. Była strefa 
gastronomiczna z nieodłącznym dziś food trackiem – a do 
zjedzenia coś konkretnego i coś słodkiego.

Razem z kąpieliskiem wystartowała Letnia Strefa 
z kreatywnymi „Pakietami na nudę” przygotowanymi przez MCK 
oraz z żeglarskimi animacjami dla dzieci, a także z wygodnymi 
siedziskami dla ich opiekunów. Kwartet mimów i szczudlarzy 
z Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku bardzo skutecznie 
przyciągał uwagę dzieci – żonglując, produkując bańki mydlane 
i przydając imprezie nieco magicznej atmosfery. Syreny, czyli 
dziewczyny z Synchro Show dały pokaz widowiskowych 
wodnych akrobacji w syrenich strojach kąpielowych.

Kąpielisko „Retro” wystartowało zatem razem z Letnią Strefą, 
która obiecuje wiele atrakcji wakacyjnych. Będą animacje 
i warsztaty w tygodniu i przedstawienia dla dzieci w niedzielę, 

zumba dziecięca oraz tai chi i fi tness pod hasłem „Aktywnie na 
trawie” oraz „Letnie Granie”, czyli muzyka z DJ lub koncerty na 
żywo w piątki i soboty. 

Atrakcyjny teren
Teren Kąpieliska „Retro” jest atrakcyjny, komfortowy i sensownie 

podzielony na strefy. Basen wygląda bosko – lazurowoniebieska 
woda, zielone żywopłoty i typowy milanowski starodrzew 
dookoła tworzą arcyprzyjemne wrażenie. Można plażować nad 
basenem, ale i można się schować w cieniu drzew. Zupełnie 
osobno, w kameralnym zakątku ukryty jest miły basenik czy 
brodzik dla mniejszych dzieci.

Generalnie cała strefa rekreacyjna została tak zaprojektowana, 
że daje poczucie pewnego odosobnienia od otaczającego 
miasta, niezmąconego relaksu. Pomijając tabliczki dotyczące 
bezpieczeństwa pandemicznego, napotykamy też okazalsze i 
bardziej atrakcyjne z hasłami: „Uśmiech”, „Kocham Cię!”, Cool!”. 
Beztroski klimat kąpieliska bardzo adekwatnie odzwierciedla 
nowo wymalowany mural na ogrodzeniu basenu – a na nim 
tylko woda, trawa, letnie gry i zabawy wodne. Oby tylko słońce 
dopisało!

Tekst i foto:  Sylwia Pańków
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
o d  o s ó b  p r y w a t n y c h  z a  d a r m o !

Wyslij  treść SMS na nr.  601 438 500 lub zadzwoń: (22)  730 33 41
DAM PRACĘ:
- D u ż a  h u r tow n i a  s p oż y wc z a 

w Nadarzynie zatrudni osobę do działu 
księgowego. Tel. 604 492 736

-Duża hurtownia w Nadarzynie: 
s o k i ,  n a p o j e ,  p i w o  z a t r u d n i . 
P r z e d s t a w i c i e l i  H a n d l o w y c h 
z doświadczeniem. Tel. 604 492 736, 609 
611 029

- H u r t o w n i a  s p o ż y w c z a 
w Nadarzynie zatrudni do działu
h a n d l owe g o  z  j ę z . a n g i e l s k i m :
rekrutacja@fl esch.pl

-PRACA W OCHRONIE PRUSZKÓW/
SOKOŁÓW/JANKI. Poszukujemy osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do pracy przy ochronie małej budowy 
w Sokołowie/Jankach lub zakładu 
produkcyjnego w Pruszkowie (tu mile 
widziana podstawowa znajomość 
k o m p u t e r a ) .  N i e  w y m a g a m y 
doświadczenia. Dobre warunki pracy. 
TEL.    578 002 512, 577 303 512 lub 
739 003 512

AUTOMOTO:
-Kupię każdy samochód osobowy 

i dostawczy, również rozbity i bez 
dokumentów. Tel. 519 353 990

-Kupię stare auta: Syrena, Warszawa, 
Wołga, Mikrus, Zaporożec, Nysa, Fiat 125p 
i 126p-starego typu, Trabant, Wartburg 
i inne ciekawe, także stare motocykle. Tel. 
505 529 328

-Przyjmę nieodpłatnie słabo wydajny 
akumulator  samochodow y lub 
motocyklowy. Tel. 574 215 996

-Sprzedam Peugot 407, bogato 
wyposażony, 2007 r. Super stan. 2.0 
diesel. Cena: 10 800 zł. Tel. 666 601 438

NIERUCHOMOŚCi:

-Bramki k. Błonia dom z działką
3 ha przy trasie na Poznań, media. Cena: 
300 tys. zł. Tel. 505 345 767

-Brwinów- sprzedam działkę z prawem 
zabudowy, pow. 600 m2, z budynkiem 
gospodarczym zelektryfikowanym, 
KW. Infrastruktura miejska dostępna, 
światłowód. Cena 650 tys. zł. Lokalizacja: 
ul. Sienkiewicza 19

-Do wynajęcia warsztat do robót 
ślusarskich lub na magazyn. Grodzisk 
Mazowiecki, tel. 22 724 27 75

-Działka budowlana 1000 m2 Nowa 
wieś ul. Tulipanów. Tel.792 569 027

-Izdebno Nowe, działka rolna 2423 m2. 
Tel. 669 324 640

-Kawalerka do wynajęcia w Ursusie 
o pow. 27 m2 dla mężczyzny od zaraz. 
Bardzo dobry punkt. Czynsz: 1400 zł + 
prąd. Tel. 504 815 659

- O K A Z J A :  s p r z e d a m  d z i a ł k ę 
budowlaną o pow. 985 m2 w m. Jesionka 
k. Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 660 930 281 
po 15-tej

-Sprzedam gospodarstwo rolne wraz 
z budynkami o pow. 7,82 ha w m. Rozalin 
(pow. wołomiński). Tel. 518 323 185

-Sprzedam dom wolnostojący 
jednopiętrowy o pow. 227 m2, 6 pokoi, 
wszystkie media, działka 1934 m2, blisko 
WKD i MZK – Opacz na obrzeżach 
Warszawy. Cena: 2,1 mln zł do negocjacji. 
Tel. 606 659 162

-Ursus dom sprzedam TANIO: 6 pokoi, 
120 m2, wysoki parter z piętrem. Trzy 
garaże. Tel. 505 345 767

-Wynajmę mieszkanie o pow. 40 m2. 
Centrum Brwinowa. Cena: 1000 zł + 

opłaty miesięcznie. Tel. 501 369 528
-Wynajmę przytulną kawalerkę 

o pow. 30 m2 w Centrum Ursusa - 6 min 
do SKM, w zadbanym, monitorowanym 
b l o k u  z  w i n d ą .  U m e b l o w a n e : 
wyposażona kuchnia i łazenka, TV, Wi-
Fi. czynsz: 1700 zł/mc. Tel. 504 158  717

KUPIĘ - SPRZEDAM:
-Antyczne meble, obrazy, srebra, 

platery, szable, bagnety, orzełki, książki, 
odznaki, odznaczenia, pocztówki, 
bibeloty zakupię – za gotówkę. Tel. 504 
017 418; 601 336 063

-Biurko w kolorze buk naturalny. Stan 
bardzo dobry. Tel.884 647 393

-Drewno opałowe różne. 60 zł mp. Tel. 
504 019 716

-Drzwi tarasowe białe o wym. 218 x 87 
cm. Tel. 606 803 746

-Meblościanka 3-segmentowa o dł 
3,5m, kolor: żółto beżowy + stół + ława, 
lakier na wysoki połysk. Stan bardzo 
dobry. Tel. 884 647 393, 500 401 316

-Niedrogo lepik bitumiczny sprzedam 
– ok. 70 kg. Tel. 501 702 854

-Niemiecką maszynę do szycia PFAFF 
z szafką w bardzo dobrym stanie 
sprzedam. Tel. 886 930 671

-Nowa rama do składaka, koła 20’’. Tel. 
606 803 746

-Kupię kubki z Porcelitu Pruszków. Tak 
zwane krokodyle. Tel. 668 171 639

-Kupię starą maszynę do szycia. Może 
być uszkodzona, aby nogi żeliwne były 
całe. Tel. 668 171 639

-Kupię stare rowery: Kamiński, 
Rybowski, Redzki, Wicher, Huragan, Jaguar 
i inne stare, zabytkowe, niekompletne oraz 
stare motocykle - części. Tel. 505 529 328

-Kupię stare włączniki i gniazdka 
z bakelitu. Mogą być z demontażu. Tel. 
668 171 639

-Kupię wojenne przedmioty: szable, 
bagnety, kordziki, czapki, mundury, hełmy, 
pasy, klamry, skrzynie amunicyjne itd. Tel. 
505 529 328

-Odkupię stare,nowe i niepotrzebne 
rzeczy: książki, płyty, monety, znaczki, 
medale, narzędzia, itp. Tel. 507 180 551

-OKAZJA: sprzedam tanio kołdrę i koc 
z wełny, jak nowe. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 660 930 281 po 15-tej

-OK AZJA:  w yprzedaż now ych 
garniturów w różnych kolorach. Bardzo 
niskie ceny. Wymiary: wzrost: 188 cm, ob 
klatki: 98 cm, odwód pasa: 92 cm. Tel. 660 
930 281 po 15-tej

-Rower damski „Jubilat”, czerwony, 
koła: 24’’. Stan techniczny bardzo dobry. 
Tel. 660 998 805; 500 401 316

-Rower górski, używany, złoty-metalik. 
Koła 20’’. Tel. 606 803 746

-Sprzedam deski do przykrycia kanału 
garażowego o wym: 4,5-5 x 15-18 x 95 
cm. 43 szt. Tel. 696 29 27 74 

-Sprzedam koła do roweru Jubilat 24” 
oraz inne części. Tel. 886 930 671

-Sprzedam koncentrator tlenu 
(używany) AIR SEP ELITE z instrukcją 
obsługi. Tel. 500 899 087

-Sprzedam kur tkę męską 3/4,
z kapturem, ciemny brąz, nowa. Cena: 
250 zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam kurtkę męską Croop, 
męska, bomberka, bejsbolówka. Rozmiar: 
XL, czarno-biała, nowa. Cena: 110 zł. Tel. 
574 215 996

-Sprzedam nowy zbiornik do termy 80 l,
ocynkowany. Nowy piec gazowy PG-6, 

suporeks (ok. 50 szt.) i krajzegę z silnikiem. 
Tel. 698 679 314

-Sprzedam piec gazowy przepływowy 
z ogrzewaniem wody typ W-11-2E, iskra 
na baterię, bardzo oszczędny. Tel. 506 
607 296

-Sprzedam profesjonalną krajzegę 
5KW, średnica tarczy: 350 mm. Tel. 693 
379 457

-Sprzedam półkę drewnianą. Cena: 30 
zł. Tel. 574 215 996

-Sprzedam ryby akwariowe: gupiki, 
molinezje, platki, mieczyki oraz krewetki. 
Tel. 574 215 996

-Sprzedam sprawną i kompletną 
tokarkę, wałki o długości do 1 m i gwinty. 
Tel. 663 915 817, 606 659 162

-Sprzedam/wynajmę  miejsce 
postojowe w garażu podziemnym, 
w nowym budynku przy ul. Bełzy 3, 
Warszawa - Ursus. Tel. 691 396 146

-Wyprzedaż bardzo tanio różnych 
rzeczy z uporządkowanego strychu, 
piwnic i garażu. TANIO. Grodzisk Maz. Tel. 
(22) 755 74 87

USŁUGI:
-Bezpłatny wywóz złomu itp. Tel. 515 

146 480 lub 797 760 488
-Dezynfekcja pomieszczeń. Insekt24pl. 

Tel. 533 780 170
-Dezynsekcja... Zwalczanie Prusaków, 

Pluskiew i innych insektów. Firma 
Insekt24pl. Tel. 533 780 170

-Montaż kolców przeciw ptakom. 
Kontakt: www.insekt24.pl. Tel. 533 780 170

-Nieodpłatnie pomogę zrobić porządki 
w garażu, piwnicy lub na strychu. 
Wywiozę interesujące mnie rupiecie. Tel. 
668 171 639
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R E K L A M A
U NAS. Podkowa Leśna i Brwinów wysoko w Rankingu Finansowym Samorządów

Wyróżniono nasze samorządy
Gminy z naszego regionu: Podkowa Leśna, Brwinów, a także Grodzisk Mazowiecki 
uplasowały się wysoko w Rankingu Finansowym Samorządów. W pierwszej 
dziesiątce znalazł się także powiat pruszkowski. Co przyczyniło się do tych wysokich 
pozycji?

Ostatniego dnia czerwca 
odbyła się prezentacja 

n o w y c h  a u t o b u s ó w 
miejskich, które już 1 lipca 
pojawiły s ię na ul icach 
Pruszkowa. Jak zapowiadają 
władze miasta docelowo 
w s z y s t k i e  a u t o b u s y 
będą fabr ycznie  nowe, 
wyprodukowane w 2020 roku.
W skład ich wyposażenia 
w e j d z i e :  k l i m a t y z a c j a , 
m o n i t o r i n g ,  s y s t e m 
zapowiedzi  głosow ych,  
k asownik i  i  bramk i  do 
zliczania podróżnych. Nowe 

autobusy to ZAZ-y i MAZ-y.
Dotychczas pruszkowska 
komunikacja składała się 
z 8 linii i była obsługiwana 
przez 12 autobusów. Od 
1 lipca 2020 r. w Pruszkowie 
jeździ 9 linii autobusowych, 
które są obsługiwane przez 
15 autobusów.

B i l e t y  n a  p r z e j a z d y 
autobusami można nabyć 
w punktach zewnętrznych np. 
w kioskach. Przypominamy, 
że posiadacze Pruszkowskiej 
K ar ty  M ieszk ańca bądź 
Pruszkowskiej Karty Dużej 

Rodziny są upoważnieni do 
bezpłatnych przejazdów 
ś r o d k a m i  k o m u n i k a c j i 
miejskiej organizowanej 
przez miasto Pruszków.

Nowe autobusy kursują 
według następujących tras :

Linia 1 – Os. Staszica – 
Plantowa – Powstańców – 
Chopina – PKP Pruszków 
– Stalowa – Plantowa – Os. 
Staszica;

Linia 2 – Os. Staszica – 
Plantowa – Powstańców 
– Staszica – Sienkiewicza 
– Kościuszki – Bolesława 

Prusa – Armii Krajowej – 
WKD Pruszków – Armii 
Krajowej – Ireny – Tadeusza 
–  W a l d e m a r a  –  M a r i i 
Dąbrowskiej – al. Starych 
Lip – Turystyczna – Komorów 
Ogródki Działkowe;

Linia 3 – Przejazdowa – 
Promyka – Waryńskiego 
– Kurca – 3 Maja – Długa 
– Zdziarska – Korczaka – 
B o h a te rów  Wo l n o ś c i  – 
Piastów Warszawska;

Linia 4 – Os. Staszica – 
Plantowa – Powstańców – 
Akacjowa – Działkowa – Bryły 

– Przejazdowa – Promyka 
– Błońska – Robotnicza – 
Promyka – Waryńskiego 
– Poznańska – Bolesława 
Prusa – Armii Krajowej – WKD 
Pruszków;

Linia 5 – WKD Pruszków 
– L ipowa –  Pogodna – 
Gordziałkowskiego – Wojska 
Polsk iego – Plantowa – 
Powstańców – Staszica – 
Sienkiewicza – Kościuszki – 
Bolesława Prusa – Bohaterów 
Warszawy – Partyzantów 
– Sadowa – Malichy Sadowa 
Pętla;

Linia 6 – Os. Staszica – 
Plantowa – Powstańców 
– Staszica – Sienkiewicza 
– Kościuszki – Bolesława 
Prusa – Poznańska – 3 Maja 
– Żbikowska – Ożarowska 
– Duchnicka – Mickiewicza 
– PKP Ożarów Mazowiecki;

Linia 7 – PKP Pruszków – 
Stalowa (powrót Chopina) 
– Powstańców – Bolesława 

Prusa – Armii Krajowej – 
WKD Pruszków – Armii 
K r a j o w e j  –  B o l e s ł a w a 
Prusa – Poznańska – 3 Maja 
– Długa – Warsztatowa – 
Broniewskiego – Warszawska 
– Piastów Warszawska;

Linia 8 – Os. Staszica – 
Plantowa – Powstańców 
– Bolesława Prusa – Armii 
Krajowej – WKD Pruszków;

Linia 9 – Jarzynowa Szkoła 
– Miodowa – Zdziarska – 
Długa – 3 Maja – Łączniczek 
AK – POW – Warsztatowa – 
Broniewskiego – Studzienna 
– Nałkowskiej – Zdziarska 
– Brzezińskiego – Jarzynowa 
Szkoła.

Linie 1,2,4,5,6 i 7 będą 
k u r s o w a ł y  c o d z i e n n i e 
z wyższą częstotliwością.
Linie 3 i 8 będą kursowały 
t y l k o  w  d n i  r o b o c z e .
Linia 9 będzie kursowała 
tylko w dni nauki szkolnej

(mg), www.pruszkow.pl

Ra n k i n g  j e s t 
o g ó l n o p o l s k i 

i obejmuje niemal trzy 
tys. polskich gmin, 
powiatów i  miast . 
Głównymi czynnikami, 
które bierze się pod 
u w a g ę  s ą  m e to d y 
g o s p o d a r o w a n i a 
pieniędzmi. 

O p i e r a n o  s i ę  n a 
wer yfikacji  danych 
finansowych, które 
jednostka samorządu 
t e r y t o r i a l n e g o 
p r z e d s t a w i a ł a 
R e g i o n a l n e j  I z b i e 
Obrachunkowej.

Zestawienie ujęte 
w rankingu jest mierzalne pod kątem siedmiu 
wskaźników demograficznych. Ocena jest 
całkowicie apolityczna, ma kompleksowy 
i obiektywny charakter. Badacze pracowali 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa 
Surówki, kierownika Katedry Finansów 
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Zespół analityczny składał 
się z naukowców tego uniwersytetu oraz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ranking został 
stworzony na podstawie danych z 2019 roku.

Podkowa Leśna zajęła 3. miejsce w kategorii 
gmin miejskich. Milanówek był na 23. pozycji. 
Wysoko znalazł się również Brwinów – uplasował 
się na 5. miejscu wśród gmin miejsko-wiejskich, 
zaś Grodzisk Mazowiecki – na 18. 

W kategorii gmin wiejskich, z naszego 
regionu Żabia Wola zajęła 154. miejsce, 
Jaktorów – 348., zaś Baranów znalazł się na 
746. pozycji.

-Każdy z nas, w powszechnych wyborach 
decyduje, kto rządzi jego małą ojczyzną. 

Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy 
i porównujmy działania samorządów. 
Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech 
jednym z kryteriów oceny podejmowanej 
przy urnie będzie analiza skutecznego 
zarządzania fi nansami. Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego może w tym 
pomóc – apelują twórcy zestawienia.

Natomiast powiat pruszkowski zajął 
wysokie, 9 miejsce w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz 
pierwsze na Mazowszu w swojej kategorii. 

-To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim 
obiektywna ocena wysokiej jakości prac 
władz i urzędników samorządowych oraz 
potwierdzenie kompetentnych działań 
radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju 
Państwa małej ojczyzny – powiedział 
Zygmunt Berdychowski pomysłodawca 
Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz 
Europejskiego Kongresu Samorządów.

Aneta Czarnecka, 

PRUSZKÓW. Darmowa komunikacja dla mieszkańców jeździ nowymi pojazdami

Za darmo nowymi autobusami
Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa umowa na świadczenie transportu zbiorowego organizowanego przez 
Miasto Pruszków. Ponadto komunikacja miejska na terenie miasta Pruszkowa jest bezpłatna dla posiadaczy 
Pruszkowskiej Karty Mieszkańca i Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
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N A     S P R Z E D A Ż

3842/1821/OMS Piastów, 2 pokoje + garaż, pow.
47 m2 cena 450.000 zł

3840/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 46 
m2, cena 320.000 zł

3838/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 48 
m2, cena 390.000 zł

3833/1821/OMS Pruszków, 2 pokoje, pow. 41 
m2, cena 310.000 zł

3831/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 345.000 zł

3837/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 375.000 zł

3834/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje + garaż, 
pow. 65 m2, garaż, cena 560.000 zł

3825/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
 2 pokoje, pow. 37 m2, cena 435.000 zł

3826/1821/OGS Pruszków, 2 pokoje, pow. 58 
m2, cena 390.000 zł

3820/1821/OGS Pruszków, 3 pokoje, pow. 60 
m2, cena 446.000 zł

3813/1821/OMS Piastów, 2 pokoje, pow. 48 
m2, cena 389.000 zł

3803/1821/OMS Pruszków, 3 pokoje, pow. 52 
m2, cena 329.000 zł

3773/1821/OMS Piastów, 3 pokoje, pow. 47 
m2, cena 330.000 zł

3765/1821/OMS Warszawa, Bemowo,
2 pokoje, pow. 46 m2, cena 439.000 zł

3738/1821/OMS Pruszków, 4 pokoje, pow. 72 
m2, cena 439.000 zł

3504/1821/OMS Grodzisk Mazowiecki, 
4 pokoje, pow. 124 m2, cena 505.000 zł

1982/1821/ODS Żabia Wola, stan deweloperski, 
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 176 m2, działka 
o pow. 1200 m2, cena 520.000 zł

1981/1821/ODS Otrębusy, segment skrajny, 
4 pokoje, pow. 120 m2, działka o pow. 600 m2, 
cena 645.000 zł

1980/1821/ODS Pęcice,  stan deweloperski, 
pół bliźniaka, 3 pokoje, pow. 170 m2, działka 
o pow. 400 m2, cena 640.000 zł

1976/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 
7 pokoi, pow. 217 m2, działka o pow. 2000 m2, 
cena 1.290.000 zł

1978/1821/ODS Nadarzyn, Stara Wieś, 6 pokoi,
pół bliźniaka, pow. 150 m2, działka o pow. 815 m2,
cena 600.000 zł

1972/1821/ODS Pruszków, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 250 m2, działka o pow. 970 m2,
cena 1.390.000 zł

1 9 6 2 / 1 8 2 1 / O D S  M i c h a ł o w i c e ,  s t a n 
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 170 
m2, działka o pow. 450 m2, cena 1.350.000 zł

1956/1821/ODS Milanówek, wolnostojący, 
8 pokoi, pow. 265 m2, działka o pow. 1671 m2, 
cena 1.500.000 zł

1951/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 200 m2, działka  
o pow. 1260 m2, cena 2.600.000 zł

1949/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 800 m2,
cena 2.700.000 zł

1930/1821/ODS Michałowice, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 250 m2, działka  o pow. 1315 m2,
cena 900.000 zł

1926/1821/ODS Nadarzyn,  Młochów, 
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 113 m2, działka
o pow. 1337 m2, cena 600.000 zł

1909/1821/ODS Podkowa Leśna, wolnostojący,
 3 pokoje, pow. 70 m2, działka o pow. 1600 m2,
cena 800.000 zł

1924/1821/ODS Michałowice, Pęcice, pół
bliźniaka, stan deweloperski, 5 pokoi, pow. 
210 m2, działka o pow. 500 m2, cena 950.000 zł

1920/1821/ODS Michałowice, Nowa Wieś,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka 
o pow. 800 m2, cena 1.150.000 zł

1914/1821/ODS Warszawa, Bemowo -Jelonki,
kamienica, 7 pokoi, pow. 360 m2, działka
o pow. 1023 m2, cena 3.500.000 zł

1906/1821/ODS Ożarów Mazowiecki, 
segment środkowy, stan deweloperski,
6 pokoi, pow. 185 m2, działka o pow. 245 m2,
cena 689.000 zł

1909/1821/ODS Stare Babice, Lipków,
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 420 m2, działka 
o pow. 1000 m2, cena 920.000 zł

1910/1821/ODS Stare Babice, Koczargi Stare,
5 pokoi, pow. 205 m2, działka o pow. 1020 m2,
cena 1.180.000 zł

1903/1821/ODS Stare Babice, Kwirynów,
 wolnostojący, 8 pokoi, pow. 360 m2, działka 
o pow. 900 m2, cena 2.160.000 zł

1896/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 150 m2, 
cena 610.000 zł

1894/1821/ODS Żabia Wola, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 220 m2, działka o pow. 1500 m2, 
cena 990.000 zł

1887/1821/ODS Komorów, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 240 m2, działka o pow.  1800 m2,
cena 1.480.000 zł

1884/1821/ODS Nadarzyn, Rusiec, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 236 m2, działka o pow. 1200 m2,
cena 979.000 zł

1883/1821/ODS Opacz Kolonia, wolnostojący, 
2 pokoje, pow. 80 m2, działka o pow. 600 m2, 
cena 680.000 zł

1869/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, 10 
pokoi, pow. 488 m2, działka o pow. 870 m2, 
cena 970.000 zł 

1860/1821/ODS Magdalenka, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 400 m2, działka o pow. 1000 m2,
cena 1.300.000 zł

1852/1821/ODS Łochów, Pogorzelec,
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 70 m2, działka 
o pow. 2100 m2, cena 299.000 zł

1850/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, Kozery,
wolnostojący, 4 pokoje, pow. 135 m2, działka 
o pow. 1500 m2, cena 385.000 zł

1851/1821/ODS Jaktorów, wolnostojący, 
6 pokoi, pow. 155 m2, działka o pow. 1613 m2, 
cena 419.000 zł

1820/1821/ODS Błonie, wolnostojący, 4 pokoje,
 pow. 110 m2, działka o pow.  1128 m2, cena 
780.000 zł

1827/1821/ODS Brwinów, stan deweloperski, 
bliźniak, 5 pokoi, pow. 141 m2, działka o pow. 
660 m2, cena 675.000 zł

1801/1821/ODS Żabia Wola, Osowiec, duży
obiekt, 40 pokoi, pow. 1800 m2, działka o pow.
10 150 m2, cena 1.650.000 zł

1 7 8 4 / 1 8 2 1 / O D S  P r u s z k ó w,  s e g m e n t 
środkowy, stan deweloperski, 4 pokoje, pow. 
125 m2, działka o pow. 180 m2, cena 510.000 zł

1764/1821/ODS Milanówek, wolnostojący, 
8 pokoi, pow. 239 m2, działka o pow. 747 m2,
cena 1.550.000 zł

1752/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
5 pokoi, pow. 300 m2, działka o pow. 420 m2,
cena 880.000 zł

1 7 4 9 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n  S z a m o t y, 
wolnostojący,  4 pokoje, pow. 284 m2, działka
o pow. 1640 m2, cena 1.700.000 zł

1748/1821/ODS Warszawa, Ursus, wolnostojący,
6 pokoi, pow. 180 m2, działka 977 m2, cena
1.250.000 zł

1740/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 6 pokoi, pow. 194 m2, działka
1040 m2, cena 980.000 zł

1721/1821/ODS Otrębusy, wolnostojący,
4 pokoje, pow. 167 m2, działka pow. 1535 m2,
cena 999.000 zł

1708/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, 8 pokoi, pow. 220 m2, działka 
pow. 1114 m2, cena 845.000 zł

1698/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący,
9 pokoi, pow. 326 m2, działka pow. 1194 m2, 
cena 1.450.000 zł

1679/1821/ODS Nasielsk, Dobra Wola,
wolnostojący, 2 pokoje, pow. 40 m2, działka
pow. 3500 m2, cena 220.000 zł

1650/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, 4 pokoje, pow. 160 m2, działka
pow. 490 m2, cena 550.000 zł

1644/1821/ODS Pruszków, wolnostojący, 
magazyn wysokiego składowania wraz
z wyposażeniem, pow. 600 m2, działka pow. 
1400 m2, cena 2.900.000 zł

1634/1821/ODS Nadarzyn, Kajetany, stan
deweloperski, wolnostojący, 5 pokoi, pow. 
192 m2, działka pow. 1180 m2, cena 920.000 zł

1629/1821/ODS Nadarzyn, Strzeniówka,
wolnostojący, 5 pokoi, pow. 300 m2, działka
pow. 2000 m2, cena 1.650.000 zł

1583/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, 
wolnostojący, mieszkalno – usługowy,
pow. 1300 m2, działka pow. 2800 m2, cena 
3.150.000 zł

1523/1821/ODS Grodzisk Mazowiecki, stan 
deweloperski, bliźniak, 4 pokoje, pow. 150 m2, 
działka pow. 500 m2, cena 550.000 zł

1512/1821/ODS Milanówek, stan surowy 
otwarty, bliźniak, 5 pokoi, pow. 150 m2, 
działka pow. 500 m2, cena 380.000 zł

1502/1821/ODS Raszyn, Falenty,  stan 
deweloperski, pół bliźniaka, 5 pokoi, pow. 215 m2,
działka pow. 550 m2, cena 550.000 zł

1491/1821/ODS Pruszków,  segment ,
6 pokoi, pow. 238 m2, działka pow. 300 m2,
cena 860.000 zł

1467/1821/ODS Nadarzyn, wolnostojący, 
5 pokoi, pow. 180 m2, działka pow. 2400 m2,
cena 730.000 zł

1451/1821/ODS Milanówek, wolnostojący,
3 pokoje, pow. 340 m2, działka pow. 1402 m2,
cena 790.000 zł

1443/1821/ODS Brwinów, wolnostojący, pow. 
230 m2, działka pow. 1300 m2, 5 pokoi, cena 
1.570.000 zł

1444/1821/ODS Kuklówka Zarzeczna, 
wolnostojący, 7 pokoi, pow. 318 m2, działka 
pow. 1500 m2, cena 890.000 zł

1545/1821/ODS Raszyn, wolnostojący, stan 
do wprowadzenia, 5 pokoi, pow. 210 m2,
działka pow. 780 m2, cena 895.000 zł

1 5 2 8 / 1 8 2 1 / O D S  N a d a r z y n ,  R o z a l i n , 
wolnostojący, 3 pokoje, pow. 180 m2, działka 
pow. 1800 m2, cena 750.000 zł

3305/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana, 
pow. 1112 m2, cena 245.000 zł

3310/1821/OGS Piastów, budowlana, pow. 
600 m2, cena 290.000 zł

3309/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 320.000 zł

3306/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1070 m2 , cena 220.000 zł

3311/1821/OGS Milanówek, budowlana, 
pow. 930 m2, cena 195.000 zł

3307/1821/OGS Grodzisk Maz., Makówka, 
rolna, pow. 9400 m2, cena 295.000 zł

3308/1821/OGS Raszyn, Falenty Nowe,
budowlana, pow. 1264 m2, cena 404.000 zł

3304/1821/OGS Kanie, budowlana, pow. 
1400 m2, cena 510.000 zł

3302/1821/OGS Nadarzyn,  Młochów,
budowlana, pow. 1240 m2, cena 241.000 zł

3301/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 
pow. 2270 m2, cena 1.089.000 zł

3296/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 900.000 zł

3295/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 95.000 zł

3297/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare, 
budowlana, pow. 1750 m2, cena 599.000 zł

3300/1821/OGS Nadarzyn, inwestycyjna, 
pow. 3740 m2, cena 990.000 zł

3298/1821/OGS Michałowice, Suchy Las,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 260.000 zł

3297/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1750 m2, cena 599.000 zł

3296/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1500 m2, cena 900.000 zł

3295/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 95.000 zł

3294/1821/OGS Pęcice, budowlana, pow. 
1929 m2, cena 490.000 zł

3293/1821/OGS Kajetany, budowlana, pow. 
3175 m2, cena 475.500 zł

3291/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 299.000 zł

3290/1821/OGS Grodzisk Maz., Szczęsne,
budowlana, pow. 2357 m2, cena 429.000 zł

3286/1821/OGS Ożarów Mazowiecki,
 budowlana, pow. 1430 m2, cena 360.000 zł

3 2 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  Ko m o r ó w,  G r a n i c a , 
budowlana, pow. 1170 m2, cena 499.000 zł

3284/1821/OGS Raszyn, Janki, komercyjna, 
pow. 704 m2, cena 675.000 zł

3281/1821/OGS Brwinów, Parzniew, budowlana,
pow. 1800 m2, cena 300.000 zł

3280/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Czarny
Las, budowlana, pow.1826 m2, cena 165.000 zł

3276/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 410.000 zł

3275/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 699.000 zł

3274/1821/OGS Raszyn, Laszczki, budowlana,
pow. 1500 m2, cena 340.000 zł
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3277/1821/OGS Żabia Wola,  Wycink i
Osowskie, budowlana, pow. 1770 m2, cena 
150.000 zł

3273/1821/OGS Nadarzyn, Strzeniówka,
budowlana, pow. 1070 m2, cena 325.000 zł

3272/1821/OGS Nadarzyn, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 310.000 zł

3271/1821/OMS Prażmów, Bronisławów,
budowlana, pow. 1712 m2, cena 136.000 zł

3270/1821/OGS Prażmów, Bronisławów,
budowlana, pow. 3548 m2, cena 283.000 zł

3263/1821/OGS Żółwin, budowlana, pow. 
4000 m2, cena 410.000 zł

3262/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 2400 m2, cena 288.000 zł

3261/1821/OGS Pruszków, przemysłowa, 
pow. 10.000 m2, cena 3.300.000 zł

3259/1821/OGS Prażmów, Bronisławów, leśna
z prawem budowy, pow. 3145 m2, cena 251 600 zł

3258/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 3600 m2, cena 554.000 zł

3254/1821/OGS Puszcza Mariańska,
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2530 m2,
cena 79.000 zł
3253/1821/OGS Puszcza Mariańska, 
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 1900 m2, 
cena 60.000 zł

3251/1821/OGS Puszcza Mariańska, 
Niemieryczew, siedliskowa, pow. 2730 m2, 
cena 85.000 zł

3249/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 1640 m2, cena 350.000 zł

3245/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 225.000 zł

3244/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1400 m2, cena 214.000 zł

3243/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
Płochocin, budowlana, pow. 1500 m2, cena 
249.000 zł

3241/1821/OGS Puszcza Mariańska, Emilianów,
rolno – budowlana, pow. 3000 m2, cena
90.500 zł

3240/1821/OGS Puszcza Mariańska, Emilianów,
rolno – budowlana, pow. 3200 m2, cena 
96.500 zł

3239/1821/OGS Nadarzyn, Wolica, budowlana,
pow. 1200 m2, cena 320.000 zł

3237/1821/OGS Michałowice, budowlana, 
pow. 1000 m2, cena 600.000 zł

3236/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 1050 m2, cena 210.000 zł

3235/1821/OGS Puszcza Mariańska, Emilianów, 
rolno – budowlana, pow. 2000 m2, cena 
70.000 zł

3234/1821/OGS Puszcza Mariańska, Emilianów,
budowlana, pow. 900 m2, cena 40.500 zł

3233/1821/OGS Puszcza Mariańska, Emilianów,
budowlana, pow. 800 m2, cena 36.000 zł

3232/1821/OGS Żabia Wola, Pieńki Słubickie,
budowlana, pow. 2260 m2, cena 142.000 zł

3229/1821/OGS Pułtusk, budowlana, pow. 
1736 m2, cena 653.000 zł

3228/1821/OGS Komorów, Granica, budowlana,
pow. 535 m2, cena 430.000 zł

3227/1821/OGS Otrębusy, budowlana, pow. 
790 m2, cena 400.000 zł

3223/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Szczęsne,
budowlana, pow. 1770 m2, cena 265.000 zł

3222/1821/OGS Pruszków, Nowa Wieś,
budowlana, pow. 870 m2, cena 610.000 zł

3221/1821/OGS Kowiesy, Wola Pękoszewska, 
rolna, pow. 19.200 m2, cena 160.000 zł

3220/1821/OGS Nadarzyn, Walendów,
budowlana, pow. 4100 m2, cena 700.000 zł

3218/1821/OGS Warszawa, Włochy, budowlana,
pow. 770 m2, cena 970.000 zł

3214/1821/OGS Leszno, Łubiec, siedliskowa,
pow. 8700 m2, cena 348.000 zł

3205/1821/OGS Pruszków, Gąsin, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 530.000 zł

3207/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
1200 m2, cena 308.000 zł

3204/1821/OGS Żabia Wola, budowlana, pow. 
7700 m2, cena 290.000 zł

3199/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 700 m2, cena 465.000 zł

3198/1821/OGS Konstancin Jeziorna, 
budowlana, pow. 3060 m2, cena 1.850.000 zł

3195/1821/OGS Mszczonów, rolna, pow. 
30.000 m2, cena 300.000 zł

3194/1821/OGS Nadarzyn, Kajetany,
budowlana, pow. 1060 m2, cena 272.000 zł

3185/1821/OGS Stara Wieś, budowlana, pow. 
1000 m2, cena 263.000 zł

3186/1821/OGS Stara Wieś, budowlana, pow. 
1153 m2, cena 217.000 zł

3188/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, pow. 
1500 m2, cena 292.000 zł

3172/1821/OGS Pniewy, Przęsławice,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 160.000 zł

3169/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1040 m2, cena 150.000 zł

3161/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana,
pow. 1120 m2, cena 562.000 zł

3160/1821/OGS Lesznowola, Łazy, budowlana,
pow. 1000 m2, cena 510.000 zł

3158/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Książenice, budowlana, pow. 1700 m2, cena 
220.000 zł

3155/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 936 m2, cena 420.000 zł

3154/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
komercyjna, pow. 23000 m2, cena 23.000.000 zł

3151/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 5444 m2, cena 1.905.000 zł

3148/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow.
1531 m2, cena 449.000 zł

3146/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 169.000 zł

3144/1821/OGS Błonie, Nowy Łuszczewek,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 172.000 zł

3143/1821/OGS Stare Babice, Kwirynów,
budowlana, pow. 820 m2, cena 900.000 zł

3142/1821/OGS Stare Babice, Koczargi Stare,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 410.000 zł

3141/1821/OGS Lesznowola, rolna, pow. 3500 m2,
cena 280.000 zł

3140/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki,
Odrano Wola, budowlana, pow. 5500 m2, 
cena 800.000 zł

3139/1821/OGS Nadarz yn,  Kajetany,
budowlana, pow. 1820 m2, cena 327.000 zł

3134/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 7000 m2, cena 2.800.000 zł

3133/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 1900 m2, cena 1.400.000 zł

3132/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn, 
budowlana, pow. 1200 m2, cena 490.000 zł

3131/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin, 
budowlana, pow. 5400 m2, cena 1.080.000 zł

3130/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana,
pow. 893 m2, cena 650.000 zł

3129/1821/OGS Izabelin,  Hornówek,
budowlana, pow. 4500 m2, cena 2.700.000 zł

3125/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 
pow. 860 m2, cena 410.000 zł

3124/1821/OGS Leszno,  Zaborówek,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 200.000 zł

3123/1821/OGS Brwinów, Owczarnia,
budowlana, pow. 840 m2, cena 235.000 zł

3122/1821/OGS Brwinów, Kanie, budowlana, 
pow. 900 m2, cena 410.000 zł

3121/1821/OGS Podkowa Leśna, budowlana, 
pow. 2600 m2, cena 500.000 zł

3120/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 2700 m2, cena 470.000 zł

3119/1821/OGS Radziejowice, Adamów Parcel,
budowlana, pow. 3010 m2, cena 159.900 zł

3118/1821/OGS Nadarzyn, Radziejowice,
budowlana, pow. 2500 m2, cena 299.000 zł

3117/1821/OGS Gardeja, Czarne Dolne,
rekreacyjna, pow. 5750 m2, cena 115.000 zł

3116/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1900 m2, cena 702.000 zł

3115/1821/OGS Raszyn, Łady, rolna, pow.
15000 m2, cena 1.500.000 zł

3114/1821/OGS Warszawa,  B emowo,
komercyjna, pow. 1023 m2, cena 3.500.000 zł

3112/1821/OGS Ożarów Maz., Michałówek, 
budowlana, pow. 8000 m2, cena 800.000 zł

3111/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 8600 m2, cena 2.279.000 zł

3110/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 18000 m2, cena 3.060.000 zł

3108/1821/OGS Stare Babice, budowlana, 
pow. 5600 m2, cena 560.000 zł

3106/1821/OGS Brwinów, budowlana, pow. 
900 m2, cena 300.000 zł

3102/1821/OGS Ożarów Maz., Święcice,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 300.000 zł

3100/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1907 m2, cena 1.907.000 zł

3099/1821/OGS Szymanów, budowlana, pow. 
1218 m2, cena 160.000 zł

3097/1821/OGS Ożarów Maz., Konotopa, 
inwestycyjna, pow. 9000 m2, cena 2.250.000 zł

3096/1821/OGS Stare Babice,  Janów,
budowlana, pow. 1600 m2, cena 415.000 zł

3095/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
inwestycyjna, pow. 3100 m2, cena 760.000 zł

3093/1821/OGS Nowa Wieś, budowlana, pow. 
998 m2, cena 400.000 zł

3092/1821/OGS Stare Babice,  Blizne
Łaszczyńskiego, przemysłowa, pow. 14150 m2,
cena 10.612.500 zł

3090/1821/OGS Stare Babice, Klaudyn,
budowlana, pow. 3024 m2, cena 970.000 zł

3089/1821/OGS Stare Babice, Zielonki Parcela,
budowlana, pow. 1575 m2, cena 639.000 zł

3088/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, Czarny
Las, budowlana, pow. 1826 m2, cena 165.000 zł

3087/1821/OGS Jaktorów, Grądy, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 115.000 zł

3 0 8 6 / 1 8 2 1 / O G S  Wa r s z a w a ,  B i e l a ny,
budowlana, pow. 800 m2, cena 1.190.000 zł

3 0 8 5 / 1 8 2 1 / O G S  B r w i n ó w,  Ż ó ł w i n ,
budowlana, pow. 1250 m2, cena 163.000 zł
3083/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 

budowlana, pow. 1020 m2, cena 570.000 zł
3082/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 

inwestycyjna, pow. 3180 m2, cena 1.300.000 zł
3080/1821/OGS Żabia Wola, Jastrzębnik,

budowlana, pow. 1113 m2, cena 120.000 zł
3079/1821/OGS Nadarzyn, Rusiec, budowlana,

pow. 1000 m2, cena 170.000 zł
3077/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 

budowlana, pow. 1500 m2, cena 515.000 zł
3076/1821/OGS Błonie, Dębówka, rolna, pow.

1500 m2, cena 300.000 zł

3075/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,
usługowa, pow. 4600 m2, cena 700.000 zł

3073/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 1100 m2, cena 143.000 zł

3070/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1492 m2, cena 225.000 zł

3069/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1295 m2, cena 195.000 zł

3067/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1590 m2, cena 275.000 zł

3064/1821/OGS Brwinów, Żółwin, budowlana,
pow. 2500 m2, cena 1.000.000 zł

3061/1821/OGS Radziejowice, Adamów Parcel,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 155.000 zł

3049/1821/OGS Ożarów Maz., Myszczyn, 
budowlana, pow. 1360 m2, cena 90.000 zł

3060/1821/OGS Leszno, Wilkowa Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 135.000 zł

3059/1821/OGS Ożarów Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1050 m2, cena 357.000 zł

3055/1821/OGS Michałowice, Opacz Kolonia,
budowlana, pow. 800 m2, cena 696.000 zł

3054/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,
budowlana, pow. 5200 m2, cena 950.000 zł

3044/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, rolna, pow.
10500 m2, cena 430.000 zł

3043/1821/OGS Nadarzyn, Urzut, budowlana,
pow. 1390 m2, cena 229.000 zł

3040/1821/OGS Nadarzyn, Rozalin, budowlana,
pow. 4700 m2, cena 705.000 zł

3039/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3038/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 352.000 zł

3037/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1500 m2, cena 255.000 zł

3035/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 195.000 zł

3031/1821/OGS Ożarów Maz., Myszczyn,
budowlana, pow. 830 m2, cena 127.500 zł

3030/1821/OGS Ożarów Maz., Myszczyn,
budowlana, pow. 830 m2, cena 127.500 zł

3029/1821/OGS Tarczyn, Przypki, budowlana,
pow. 5700 m2, cena 684.000 zł

3027/1821/OGS Prażmów, Nowe Wągrodno,
leśna, pow. 24.780 m2, cena 220.000 zł

3024/1821/OGS Jaktorów, Budy Grzybek,
budowlana, pow. 3150 m2, cena 205.000 zł

3023/1821/OGS Podkowa Leśna,  leśna
z prawem budowy, pow. 3239 m2, cena 
1.781.000 zł

3021/1821/OGS Lesznowola, Mroków, 
inwestycyjna, pow. 10.000 m2, cena 2.500.000 zł

3013/1821/OGS Nadarzyn, Stara Wieś,
budowlana, pow. 1090 m2, cena 279.000 zł

3012/1821/OGS Ożarów Maz., Płochocin,
budowlana, pow. 2200 m2, cena 340.000 zł

3005/1821/OGS Stare Babice, Zielonki,
budowlana, pow. 1000 m2, cena 355.000 zł

3009/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 1950 m2, cena 487.000 zł

3015/1821/OGS Warszawa, Wawer, budowlana,
pow. 850 m2, cena 799.000 zł

2983/1821/OGS Żabia Wola, Żelechów,
budowlana, pow. 1200 m2, cena 132.000 zł

2989/1821/OGS Jaktorów, Chylice, budowlana,
pow. 1250 m2, cena 142.000 zł

2988/1821/OGS Jaktorów, Międzyborów,
budowlana, pow. 2354 m2, cena 290.000 zł

2985/1821/OGS Grodzisk Mazowiecki, 
budowlana, pow. 2652 m2, cena 318.000 zł

2986/1821/OGS Dąbrówka, usługowa, pow. 
10000 m2, cena 1.450.000 zł

2996/1821/OGS Tarczyn, Przypki, rolna, pow.
19900 m2, cena 1.592.000 zł

3003/1821/OGS Ożarów Maz., Jawczyce,
budowlana, pow. 5000 m2, cena 1.750.000 zł

2982/1821/OGS Dąbrówka, usługowa, pow. 
12120 m2, cena 1.757.400 zł

2948/1821/OGS Jaktorów, Stare Budy,
budowlana, pow. 1400 m2, cena 80.000 zł

2966/1821/OGS Milanówek, budowlana, pow. 
1212 m2, cena 220.000 zł
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