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o6wiatq, wychowaniem, ochron4 zdrowia, kultur4 i
a tak2e dopuszcza budownictwo
mieszkaniowe towarzysz4ce obiektowi uslugowemu,
pod warunkiem, ze buduje go wla6ciciel obiektu

wypoczynkiem,

dla zaspokajania wlasnych potrzeb
mieszkaniowych, a dzialka uwzglgdnia minimum 75%
powierzchni biologicznie czynnej. Jednocze6nie z
uwagi na to, 2e nieruchomo6i znajduje sig w strefie
archeologicznej nr V to istnieje obowiqzek uzgadniania
z wlaSciwym Konsernratorem Zabytk6w wszelkich
uslugowego

zrmian zwi4zanych z u2ytkowaniem terenu i
olanowanvch inwestvcii kubaturowvch
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Bliilszych informacji mozna uzyska( w rNydziale Gospodarki Nieruchomo6ciami Starostwa
Powiatowego w Otwocku ul. Komunard6w 10 ( pok6j nr 27 ), tel. 788-15-37,788 - 74 - 65 w.361,.
Ogloszenie o wykazie zostalo r6wnie2 zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.powiat-otwocki.pl w zakladce Nieruchomoici oraz na stronach www.monitorurzedowy.pl
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