
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Czym się zajmujemy: 

Jesteśmy spółką, której założycielem i właścicielem jest Gmina Miasto Marki. Od 2012 roku. 

zajmujemy się projektowaniem, budową, modernizacją i administracją budynków 
sportowych, oświatowych i innych obiektów kubaturowych, służących realizacji zadań 
własnych Gminy Miasta Marki. 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Prezesem Zarządu jest Piotr Grubek. 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o zajmuje się: 

• Kompleksową obsługą inwestorską miejskich inwestycji kubaturowych: obiektów 
sportowych, szkół oraz przedszkoli,  

• Przygotowywaniem, prowadzeniem i nadzorem inwestycji, 

• Projektowaniem, budową i modernizacją budynków i terenów sportowych oraz 

budynków oświatowych 

• Obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną, 
• Zarządzaniem i administrowaniem kompleksem Mareckiego Centrum Edukacyjno – 

Rekreacyjnego. 

• Zarządzaniem Miejskim Klubem Sportowym Marcovia-Marki  

• Administrowanie infrastrukturą i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych i 
edukacyjnych. 

Jak się skontaktować z Mareckimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o.: 

adres: Ulica Wspólna 40, 05-270 Marki 

tel. 22 100 23 33 

e-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl  

W jakich godzinach pracujemy 

Biuro Spółki Mareckie Inwestycje Miejskie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8.00 do 16.00. 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Aby skutecznie komunikować się z naszą Spółką, osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą: 

• skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumacza języka 
migowego online 

• skorzystać z pętli indukcyjnej zlokalizowanej w budynku Spółki, dzięki czemu osoba 

niesłysząca lub słabosłysząca może porozmawiać z pracownikiem Spółki  
• napisać lub dostarczyć pismo na adres: Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., ulica 

Wspólna 40, 05-270 Marki 

• wysłać e-maila na adres: biuro@mareckieinwestcje.pl  
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• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 100 

23 33. 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych: 

• Budynek biura Spółki został zaprojektowany jako w pełni dostosowany do potrzeb 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Dostęp odbywa się ze strony placu 
bez barier architektonicznych. 

• W pobliżu wejścia do budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych – odpowiednio oznakowane, o wymiarach zgodnych z warunkami 

technicznymi. 

• Dojście do budynku jest utwardzone. 

• Nawierzchnia placu przed budynkiem nie ma żadnych uskoków, studzienek 

wychodzących ponad powierzchnię placu. 

• Przed budynkiem umiejscowione zostały miejsca odpoczynku w przestrzeni placu 

(ławki). 
• Budynek został wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do wszystkich 

kondygnacji użytkowych. Dźwig posiada parametry umożliwiające korzystanie przez 
osoby na wózkach inwalidzkich.  

• Na kondygnacjach użytkowych zlokalizowano toalety dla osób niepełnosprawnych o 
odpowiednich parametrach i wyposażeniu.  

 


