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Ogłoszenia... 

Sprzedam

PRODUCENT SPRZEDA  
deski tarasowe ryflowane,  

elewacyjne, itp.,  
tel. 502 396 164, 25 752 33 20  (2)

Sprzedam bezpośrednio b. ładną działkę 
budowlaną w Budach Janowskich.  
Kontakt 500 112 479  (5)

Sprzedam pilnie działkę budowlaną 
1000m2,Targówka, ul. Kolejowa, tel. 513 788 001  (37)

Sprzedam siano ciukowane i owies, Jędrzejów 
Nowy, tel. 600 623 597  (38)

Sprzedam małą posesję z budynkiem mieszkalnym, 
Mińsk Mazowiecki, tel. 692 474 136   (39)

 Kupię
Skup aut, całe i uszkodzone (motory),  
tel. 516 822 955  (8)

Kupię mieszkanie do remontu, może być 
zadłużone, tel. 511 006 628  (18)

 Usługi

fotografia
wszystkie uroczystości

www.fotopia.pl

• fotoreportaże
• sesje plenerowe
tel. 607 221 522

Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, 
SOLIDNIE, tel.  502 053 214 (4)

TYNKI agregatem-gipsowe, tel. 660 717 282  (253)

MALBRUK. Układanie kostki brukowej  
z materiałem lub bez, wycinka drzew,  
tel. 503 008 987  (19)

Posadzki agregatem, tel. 697 726 021         (227)

KANCELARIA FINANSOWA
BIURO RACHUNKOWE 

KRYSTYNA CHOJNOWSKA
TEL. 602 840 093 (10)

Tynki agregatem, docieplenie poddaszy pianką 
PUR, tel. 695 995 330  (254)

 TYNKI maszynowe  
tel. 500 643 678 (269)

(267)

Dotacje PROW 2014-2020. 
Najbliższe nabory: 

Modernizacja Gospodarstw Rolnych 
(zakup maszyn), Małe Gospodarstwa 

(60 tys.) również dla osób nie będących 
w KRUS, Młody Rolnik –150 tys., 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przez rolników (od 150 do 250 tys.).  

Wypełnianie wniosków, dojazd do rolników
tel. 795 931 529

Remonty kapitalne, malowanie, gładzie gipsowe, 
K-G, glazura, terakota, SZYBKO, OSOBIŚCIE, 
tel. 511 006 628 (270)

 Praca

 Firma KONSTANS 
zatrudni osobę na stanowisko 

Główna/y Księgowa/y.

Szczegółowe informacje i wymagania na 
stronie internetowej firmy 

www.konstans.com.pl  
lub pod nr tel. 25-756-20-00

Cv prosimy przesyłać na adres e-mail 
konstans@konstans.com.pl (16)

PILNIE Zatrudnię tynkarza do tynków 
maszynowych, tel. 508 163 115  (14)

Zatrudnię pomocników do dociepleń budynków, 
tel. 691 751 486  (17)

Salon Odnowa nawiąże współpracę ze 
stylistką rzęs, tel. 506 106 668, email: 
odnowastudiourody@gmail.com  (18)

Firma transportowa zatrudni 
kierowców w transporcie krajowym 

i międzynarodowym, kat C E
• praca stała

• praca dodatkowa
tel. 607 628 600, 

biuro@osicatransport.pl (12)

 

 Mam do wynajęcia
Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia–minsk.com       (1)

Glebogryzarki, wertykulatory spalinowe, 
zagęszczarki 300 kg, tel. 606 445 143    (2)

Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie,  
ul. Łupińskiego, tel. 574 668 068  (3)

Do wynajęcia mieszkania jednopokojowe 
i dwupokojowe z wygodami w przystępnej cenie, 
blisko stacji PKP i PKS, tel. 500 065 861, 692 474 136  (4)

Do wynajęcia kawalerka umeblowana, wyposażona,  
tel. 511 751 412   (5)

Stanisławów, dnia 18.05.2020 r.
WÓJT GMINY STANISŁAWÓW 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek położonych
w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo, gm. Stanisławów, pow. miński, stanowiących własność gminy.

-  Działka nr 181 o pow. 1100 m²,
   cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł.  
-  Działka nr 182 o pow. 1100 m²,
   cena wywoławcza 75 768 zł, wadium 7577 zł,  postąpienie 758 zł.  
-  Działka nr 206 o pow. 1000 m²,
   cena wywoławcza 82 656 zł, wadium 8266 zł, postąpienie 827 zł.  

 Działki położone są w Stanisławowie, w obrębie Prądzewo – Kopaczewo, w odległości 40 km od Warszawy. 

 Działki są zlokalizowane w kompleksie nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. Położone są przy drodze gminnej utwardzonej 
nawierzchnią asfaltową.

 Działki uzbrojone są w energię elektryczną, istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W/w działki w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów, uchwalonym uchwałą nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 
marca 2008 r. przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 10 lat. 
Działki nie są obciążona hipoteką, mają założoną księgę wieczystą (KW-97798). 
Wadium na działki w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać na konto gminy 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030 BS Mińsk Mazowiecki 

o/Stanisławów do dnia 22.06.2020 r. 
Przetarg na działki odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05 – 304 Stanisławów.
 Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Stanisławów tel. (25) 757 58 53,

grazyna.zagorska@stanislawow.pl . 
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


