
W Parku Górczewska uruchomiono 
tężnię solankową. Uzdrowisko zostało 
wybudowane w ramach realizacji pro-
jektu z budżetu obywatelskiego. Tak 
więc  to dzięki mieszkańcom Bemowa 
mogła ona powstać. Tężnia jest obiek-
tem ogólnodostępnym, niezamykanym, 
który będzie czynny od maja do końca 

października br. w godz. 10.00–20.00.
Tężnia solankowa jest obiektem prze-
znaczonym do naturalnego wytwarzania 
aerozolu – mgły wodnej z roztworu so-
lanki – zawierającego naturalne związki 
soli. Rozpylona solanka na skutek na-
słonecznienia i działania wiatru tworzy 
unoszący się aerozol zawierający m.in.: 

jod, brom, magnez, wapń, krzem, potas 
i żelazo. Powstały aerozol odznacza się 
szczególnymi walorami zdrowotnymi, 
gdyż jego cząstki mają znaczną zdol-
ność penetracji poprzez błony śluzowe 
oraz skórę. Wokół tężni wytwarza się 
specyficzny mikroklimat, będący natu-
ralnym leczniczym inhalatorem.

Bardzo dobra wiadomość dla 
uczniów i nauczycieli ze szkoły 
przy ulicy Arkuszowej 202 na 
Radiowie. W zeszłym tygodniu 
podpisana została umowa na 
przebudowę budynku. – Dzięki 
tym pracom placówka przenie-
sie się z lat dziewięćdziesiątych 

do XXI wieku – mówi burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk. 

Umowa z wykonawcą została pod-
pisana 4 maja. To będzie pierwszy 
etap modernizacji placówki przy ulicy 
Arkuszowej 202, będącej filią Szkoły 
Podstawowej nr 273 przy ulicy Józefa 
Balcerzaka 1. – Zakres prac obejmuje 

m.in. przebudowę wejścia do budynku 
od strony północnej, budowę pochyl-
ni dla niepełnosprawnych do nowe-
go wejścia w skrzydle południowym 
– wylicza burmistrz Grzegorz Pietru-
czuk. – Przeprowadzony zostanie także 
remont ocieplenia ścian piwnicznych, 
drenaż wokół fundamentów, wykonanie 
oświetlenia zewnętrznego, przebudowa 
chodników i zagospodarowanie tere-
nów zielni, budowa kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem 
retencyjnym – dodaje Marek Sitarski, 
zastępca burmistrza odpowiedzialny za 
realizację bielańskich inwestycji.

Modernizacja szkoły przy Arkuszo-
wej jest bardzo ważna. Dzięki tym 
pracom poprawiony zostanie stan tech-
niczny budynku oraz terenu dookoła 
placówki, który zostanie dostosowany 
do aktualnych wymagań przeciwpo-
żarowych oraz dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

15 maja zostały zainaugurowane 
obchody jubileuszu 70-lecia przyłącze-
nia Włoch i Okęcia do Warszawy. Z tej 
okazji odbyła się XXX uroczysta sesja 
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warsza-
wy, którą prowadziła przewodnicząca 
rady Sylwia Ciekańska. 

Sesja była okazją do przyznania 
okolicznościowych statuetek włochow-

skim Kombatantom: Zofii Płaskiej, Mi-
chałowi Jóźwiakowi, Marianowi Pa-
rzydło i Janowi Żegleniowi. Ze wzglę-
du na pandemię przyznanie statuetek 
odbyło się symbolicznie czyli zdalnie. 
Zostaną one wręczone osobiście, jak 
tylko będzie to możliwe, aby nie nara-
żać wiekowych weteranów.

Podczas sesji przemówienia wy-
głosili przewodnicząca Sylwia 
Ciekańska oraz burmistrz Włoch 
Jarosław Karcz. Wykład na temat 
historii ziem, na których znajduje 
się obecnie dzielnica oraz zdarzeń 
zmierzających do przyłączenia 
Włoch i Okęcia do stolicy wygłosił 
dr Robert Gawkowski. 

Ze względu na obostrzenia po-
zostali członkowie zarządu oraz 
radni wzięli udział w sesji w trybie 
zdalnym.

b Po książkę w towarzystwie psa b Zostań tygrysem ekonomii b Różowe skrzyneczki na Bielanach b
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Tężnia solankowa na Bemowie

Na Bielanach

Modernizacja szkoły z Arkuszowej
We Włochach

XXX uroczysta sesja



Bemowska biblioteka włączyła się 
w świętowanie XVIII Tygodnia Biblio-
tek i zaprosiła do uczestnictwa w przy-
gotowanych aktywnościach. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, ze względu na 
pandemię, część działań odbyła się 
w rzeczywistości wirtualnej. 

– Nasze placówki biblioteczne to 
miejsca spotkań nie tylko z książka-
mi, ale przede wszystkim z ludźmi, ich 
pasjami, niezwykłymi wydarzeniami. 
Dlatego też mając na uwadze fakt, że 
to Czytelnicy kreują nasze placówki na 
miejsca tętniące życiem, dające możli-
wości, przygotowaliśmy filmy zarówno 
o bibliotekarzach, jak i o zasobach, 
o których użytkownicy mogą nie wie-
dzieć – zaznacza Joanna Braun, kie-
rownik działu promocji. 

Filmy były publikowane codzien-
nie przez 2 tygodnie, począwszy od 6 
maja, na fanpage Biblioteki Bemowo. 
Użytkownicy mogli znaleźć w nich in-
formacje o nieoczywistych zasobach 
w placówkach. Mogli również zoba-
czyć swoich ulubionych bibliotekarzy 

oraz ich pasje. Pozostałe aktywności 
były również zaplanowane w ramach 
naszego profilu na Facebooku. Były to: 
quiz wiedzy o bemowskiej bibliotece, 
wystawa karykatur Patronów Literac-
kich 2021 w Wypożyczalni nr 38 przy 
Konarskiego oraz ekspozycja zbiorów 
muzycznych Czytelni XVII, która na tę 
okazję powędrowała do Wypożyczalni 
nr 114 przy Powstańców Śląskich. 

Obchodzony co roku Tydzień Bi-
bliotek, jest ogólnopolską akcją or-
ganizowaną przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, która ma pro-
mować czytelnictwo, biblioteki oraz 
bibliotekarzy. Odbywa się ona w maju, 
a rozpoczyna ją Dzień Bibliotekarza 
– 8 maja. 

Żoliborskie biblioteki stają się bardziej 
przyjazne zwierzętom. Wraz z otwarciem 
bibliotek po zdjęciu obostrzeń związa-
nych z rozwojem pandemii koronawi-
rusa, żoliborskie placówki wprowadzają 
możliwość wypożyczenia i/lub oddania 
książek w towarzystwie czworonoga.

Pilotażowo uruchomiono akcję, 
która umożliwia oddanie przeczytanej 
lub odebranie zarezerwowanej poprzez 
system internetowy lub telefonicznie 
książki, w towarzystwie czworonoga. 
Zostawianie psa przed budynkiem nie-
jednokrotnie naraża go na niepotrzebny 
stres, a także ryzyko kradzieży.

– Chcemy stać się miejscem bar-
dziej przyjaznym i otwartym na potrze-
by naszych mieszkańców. Wiele osób 
zwraca uwagę, że byłoby im wygodniej 
podejść do biblioteki przy okazji spa-
ceru z psem i wejść razem do środka. 

Szczególnie ważne jest to w sytuacji, 
w której pupil źle znosi zostawanie 
bez opieki w nieznanym sobie miej-
scu – mówi Paweł Michalec, burmistrz 
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Akcja dotyczy wyłącznie możliwo-
ści wejścia z czworonogiem przy okazji 
zwrotu książek lub przygotowanych już 
do odbioru tytułów. A czas przebywania 
w bibliotece – z  uwagi na obecność  
innych czytelników - powinien być 
maksymalnie krótki. Nie ma możliwo-
ści przemieszczania się z pupilem po-
między regałami w celu wyszukiwania 
książek do wypożyczenia. Pies w biblio-
tece powinien być na smyczy pod pełną 
kontrolą właścicielską, a w przypadku 
psów dużych i/lub mogących wzbudzać 
strach – także w kagańcu.

Latem oraz w pozostałe ciepłe dni 
placówki biblioteczne będą wystawiały 
miski ze świeżą wodą. 

Pogoda póki co nas nie rozpieszcza 
– za oknem raz słońce, raz deszcz – ale 
już sam fakt, że pozwolili nam zdjąć 
maseczki na świeżym powietrzu, zachę-
ca do wyjścia z domu. W końcu można 
odetchnąć pełną piersią! I nareszcie mo-
żemy swobodnie się poruszać! Po tych 
wielu miesiącach zamknięcia w do-
mach chyba każdy z radością zaczerp-
nie odrobiny, większej bądź mniejszej, 
ruchu i aktywności. Ja też! Przechodząc 
ostatnio przez Halę Wola zauważyłam 
akcesoria ogrodowe. Tu hamak, tam 
huśtawka, ławeczki ze stolikiem, para-
sol, grill, a nieopodal rowery, większe, 
mniejsze, miejskie, górskie, kto co lubi. 
To jest to! Już mam plan na weekendy. 
Szybkie zakupy, uzupełnienie braków, 
w myślach szybki przegląd co może 
jeszcze mi się przydać,  pakowanie do 
samochodu – w końcu niełatwo się spa-
kować po tak długiej nieobecności na 

działce. Do tego nowy hamak, bo to dla 
mnie najlepszy sposób na relaks, grill 
i obowiązkowo rower i mogę ruszać. 
Chociaż wszędzie są wypożyczalnie 
rowerów, to ja zdecydowanie wolę ko-
rzystać ze swojego osobistego. Wiem, 
czego mogę się po nim spodziewać, 
a najważniejsze, że teraz, kiedy ciągle 
wisi nad nami widmo zarażenia się 
covid, nie muszę się zastanawiać, kto 
przede mną używał roweru. 

I tak oto mój misterny plan wcieli-
łam w życie. Najpierw długa wycieczka 
rowerowa, później odpoczynek z książ-
ką na hamaku, a wieczorem grill w gro-
nie najbliższych. Bardzo odpowiada 
mi takie spędzanie czasu. Zamierzam 
wykorzystać pogodę i możliwości i ko-
rzystać z dobrodziejstw natury do gra-
nic możliwości. Może chociaż trochę 
wymażę z pamięci ten trudny czas, 
który chyba mamy już za sobą.

Warsztaty „Tygrysy ekonomii” to 
wyjątkowa możliwość zdobycia prak-
tycznej wiedzy i rozwijania umiejęt-
ności dotyczących edukacji finanso-
wej dla dzieci i młodzieży. Spotkania 
poprowadzi Katarzyna Ciupa, która 
zawodowo zajmuje się wspieraniem 
edukacji finansowej dzieci, doradz-
twem zawodowym dzieci i młodzieży, 
wspieraniem dorosłych na rynku pracy 
oraz wspieraniem rodziców w przed-
siębiorczym wychowywaniu dzieci. 
W ramach projektu odbędą się 4 spo-
tkania. Przewidywany czas trwania 
każdego warsztatu to 60 minut. Zapisać 
się można za pośrednictwem e-maila: 
sekretariat@e-bp.pl bądź pod numerem 
telefonu: 506 875 264. Zapisy mailowe 
są przyjmowane od 22 maja, zaś tele-
foniczne – od 24 maja. Liczba miejsc 
ograniczona.

Projekt „Tygrysy ekonomii” jest re-
alizowany we współpracy z Fundacją 
ARTE w ramach programu „Aktywna 
Warszawska Młodzież”, współfinanso-
wanego ze środków m.st. Warszawy.

– Sposobem na zwiększenie dostępu 
do bezpłatnych środków higieny oso-
bistej są różowe skrzyneczki. Zamon-
towaliśmy już pierwszą partię skrzy-
nek, a kolejne pojawią się na dzielni-
cy w najbliższych tygodniach – mówi 

burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. 
Skrzyneczki z zapasami środków higie-
nicznych znajdziemy m.in. w urzędzie 
dzielnicy, Bielańskim Środowiskowym 
Domu Samopomocy, Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej, Ośrodku Pomocy 

Społecznej, Młodzieżowych Domach 
Kultury oraz w dziewięciu bielańskich 
bibliotekach, Bielańskim Ośrodku Kul-
tury, Miejscach Aktywności Lokalnej 
i ośrodkach Centrum Rekreacyjno-
-Sportowego.

Kolejne skrzyneczki w najbliż-
szych tygodniach zostaną zamonto-
wane w bielańskich szkołach. W tym 
przypadku nad akcją będzie czuwać 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy. Zanim jednak punkty 
powstaną, młodzi radni chcą poroz-
mawiać na ten temat z samorządami 
szkolnymi oraz radami rodziców i dy-
rektorami szkół.

– Na podstawie ankiet wysondu-
jemy potrzeby danej placówki i opra-
cujemy dalsze działania – zapewnia 
Aleksandra Talarek, wiceprzewodni-
cząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.
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Za nami Tydzień Bibliotek 2021
„Znajdziesz mnie w bibliotece” było hasłem tegorocznego – XVIII Tygodnia Biblio-
tek, który rozpoczął się 8 maja. W jego ramach pokazaliśmy naszych bibliotekarzy, 
ich pasje, ale także zasoby naszych placówek, o których użytkownicy mogą nie wie-
dzieć. Uruchomiliśmy również wirtualne spacery.

Różowe skrzyneczki na Bielanach
W 23 lokalizacjach na Bielanach zamontowano 27 różowych skrzyneczek z zapasem środków higienicznych dla kobiet. I będzie 
ich więcej. Kolejne, w najbliższych tygodniach zostaną zamontowane w bielańskich szkołach.

Na Żoliborzu

Po książkę w towarzystwie psa
Weekend z Halą Wola

Wracają zajęcia stacjonarne

Zostań tygrysem ekonomii
Skąd się biorą pieniądze i do czego są mi one potrzebne? Jak oszczędzać i co robić, 
by nie mieć dziury budżetowej? Czy cena może złapać równowagę? Czym ludzie kie-
rują się przy zakupach? Na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź 
podczas zajęć dla dzieci i młodzieży „Tygrysy ekonomii”. Będą one prowadzone 
w trybie online.

W czerwcu będą kontynuowane 
warsztaty budżetu obywatelskiego 2021. 
Dotychczas prowadzone były w trybie 

online, jednak warto podkreślić, że wra-
cają one do trybu stacjonarnego. Zgodnie 
z założeniami jednego z realizowanych 

projektów zajęcia są prowadzone dla 
dorosłych, którzy mogą liczyć m.in. na: 
stolarkę, recycling, dekorowanie, kurs 
samoobrony, joga, zumba czy sukulenty 
w szkle. Wszelkie szczegóły dotyczące 

zajęć, harmonogramu spotkań i zapisów 
można znaleźć na stronie internetowej 
biblioteki: www.bibliotekabemowo.pl 
oraz na fanpage biblioteki: www.face-
book.com/BibliotekaBemowo. 

Słoneczne 3 pokoje – 64 m2 
pięknie położone na zielonym  

osiedlu Marymont Potok
blisko parku Kępa Potocka

Telefon: 602 601 644
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Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20

w czerwcu:
• 1 czerwca (wtorek) godz. 18.00 – 

Finisaż wystawy cyjanotypii Ewy 
Miluny-Walczak „Wielki błękit”. 
Wstęp wolny

• 1 czerwca (wtorek) w godz. 15.00 – 
18.00 – Cyrkowy Dzień Dziecka na 
skwerze przy DK Portiernia. Wstęp 
wolny

• od 07.06 – 30.06. – wystawa makra-
my Beaty Ptaszyńskiej-Nowickiej. 
Wstęp wolny

• 10 czerwca (czwartek) godz. 18.00 
– „Kolory miłości” – spektakl słow-
no-muzyczny z akompaniamentem 
na żywo w wykonaniu Zuzanny 
Lipiec i Macieja Gąsiorka. Obowią-
zują wejściówki do odbioru w DK 
Portiernia od 02.06.

• 16 czerwca (środa) godz. 18.00 
– Wielokulturowość w Ursusie. 
„Grecja-kraina wysp i szczęścia”. 
Prelekcję wygłosi Łukasz Warych, 
przeboje Eleni zaśpiewa Barbara 
Droździńska. Obowiązują wej-
ściówki do odbioru w DK Portier-
nia od 07.06.

• 17 czerwca (czwartek) godz. 13.00 
– „Ursus – moja ojcowizna” – 
spotkanie kombatantów z Ursusa. 
Wstęp wolny

• 20 czerwca (niedziela) godz. 12.30 
– Teatrzyk dla dzieci: Teatr Waria-
cja „Skarb piratów”. Bilety 10 zł

• 20 czerwca (niedziela) od godz. 
14.00 – Piknik plenerowy dla miesz-
kańców dzielnicy Ursus w Parku 
Czechowickim „Czerwiec’76”

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95

w czerwcu:
• 12 czerwca (sobota) godz. 17.00 

– „Piękno jest w nas” – Wernisaż 
wystawy fotografii Moniki Gier-
szyn i Doroty Dabińskiej-Frydrych

• 13 czerwca (niedziela) godz. 12.30 
– „Bardzo wykwintne czasy” – Po-
ranek muzyczny dla dzieci w wy-
konaniu Wachnik Ensemble. Wstęp 
wolny

• 18 czerwca (piątek) godz. 17.00 – 
„Czas” – Premiera spektakli grupy 
teatralnej „Kurtynka”. Wstęp wolny

• 23 czerwca (środa) godz. 18.00 – 
„Czarujące motywy muzyki świa-
towej” – Koncert w wykonaniu 
zespołu operetkowego Belcanto. 
Wstęp wolny

• *21 i 23 czerwca (poniedziałek, 
środa) godz. 18.00 – Sala widowi-
skowa OK Arsus – Show taneczne 
zespołu Stop&Go – zakończenie 
sezonu. Wstęp wolny

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia
da.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, adiustowania oraz opatrywania 

własnym tytułem nadesłanych materiałów.

 MINI
-informator

POGOTOWIA
• Ratunkowe % 999
• Gazowe % 992
• Ciepłownicze % 993
• Energetyczne % 991
• Wodno-kanalizacyjne % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” % 22 668 70 00

POLICJA
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80

STRAŻ MIEJSKA  % 986

STRAZ POŻARNA % 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

ul. Powstańców Śląskich 67 
% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

•  ANTYCZNE MEBLE, 
OBRAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznaczenia, 
szable, bagnety. Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  FIRMA KOSMETYCZNA 
SZUKA osoby do telefonicznej 
obsługi klienta, miejsce pracy 
Łomianki.  
Zgłoszenia: 
biuro@chantarelle.pl  

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

•  WCZASY DLA SENIORA – 
Krynica Morska – 8 dni od 799 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
Tel. 22 834 95 29

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) forma graficzna identyfikująca markę; 7) balas; 8)  kuzynka koniczyny; 9) na 
końcu wędki; 10) w samolocie: pomieszczenie dla załogi pilotów; 12) odwie-
dziny; 14) towarzyski dysonans; 16) „sąsiadka” tajgi; 19) bogini przeznaczenia;  
21) arkana; 22)  ciemnowłosy; 23) niepamięć.

Pionowo:
1) kozodój; 2) owadożerny nietoperz o bardzo dużych uszach; 3) tropikalne owa-
dy budujące kopce; 4) egipski bóg artystów; 5) młodzieniec zakochany we wła-
snym odbiciu;  6) przepisywacz; 11) składa się z organów i tkanek; 13) dawniej 
kino; 15) wrzucana do wody w trakcie wędkowania; 17) barbarzyńcy; 18) córka 
Wdowy z tragedii J. Słowackiego „Balladyna”; 20) góruje nad Sycylią. 
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WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

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., informuję, 
że na wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu  
5 maja 2021 r., decyzja Nr 55/SPEC/2021, znak: WI-I.747.2.1.2021.RR o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla linii tramwajowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 
tramwajowej na odcinku od Dworca Warszawa Zachodnia do skrzyżowania 
ul. Szczęśliwicka/ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., dotycząca realizacji inwestycji 
tramwajowej pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem 
taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanej w ramach projektu unijnego 
POIiŚ.06.01.00-00-0033/16-00”.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące 
nieruchomości lub ich części na terenie dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, wskazane 
poniżej (w nawiasie podano numer działki ewidencyjnej przed projektowanym 
podziałem): 
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 40/4 (40/2).

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) 
wskazanych poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych 
wydzielonych w wyniku projektowanych podziałów nieruchomości):
Jednostka ewidencyjna 146506_8, 
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy 
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 40/2 (40/4, 40/3).

Decyzja, zgodnie z art. 9s ust. 3 pkt 2, orzeka o przejęciu na rzecz Miasta 
Stołecznego Warszawy następujących nieruchomości (w nawiasach podano 
numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 40/4 (40/2).

Decyzja określa nieruchomości znajdujące się we własności Miasta Stołecznego 
Warszawy, objęte planowaną inwestycją:
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 12/12, 12/9.

Decyzja określa nieruchomości, co do których Miasto Stołeczne Warszawa, 
dysponuje tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
na podstawie odrębnych umów, objęte planowaną inwestycją:
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 39/2, 40/1.

Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie 
z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 8, w związku z art. 9s ust. 9 u.t.k.: „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, wojewoda 
w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ograniczy, za odszkodowaniem, 
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”, na 
następujących nieruchomościach:
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 45.

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 dla linii tramwajowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji kolejowej wymaga przejścia przez 
działki, stanowiące tereny dróg publicznych:
Jednostka ewidencyjna 146506_8:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
Obręb ewidencyjny 20203 – działki ew. o nr: 10/5, 11/2, 11/1, 20/1; 
Obręb ewidencyjny 20303 – działki ew. o nr: 1; 
Obręb ewidencyjny 20307 – działki ew. o nr: 1/2, 1/1; 
Obręb ewidencyjny 20206 – działki ew. o nr: 29/6, 111.

Na podstawie art. 9ya ust. 1 utk inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego 
zajęcia terenów dróg publicznych na czas realizacji inwestycji. Stosownie do art. 
9ya ust. 2 i 3 utk decyzję o zezwoleniu na nieodpłatne zajęcie pasa drogowego, 
o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), wydaje zarządca drogi w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku, a prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością 
na cele budowlane inwestor będzie musiał uzyskać na zasadach ogólnych.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z decyzją oraz aktami postępowania, może tego 
dokonać w siedzibie tutejszego organu na Pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek 
w godz. 13.00 – 16.00 lub w czwartek w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 6956219. 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 
jedna osoba 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. 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  
14 dni, od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o jej wydaniu.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie  
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 28 maja 2021 r.
WII.747.2.1.2021.RR
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