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panie Majorze!
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mieszkańcy Z Miasta sPort

zgodnie z zapowiedziami, wykonawca prac związanych z budową centrum 
Przesiadkowego zamknął czasowo przejście podziemne biegnące od ul. Tarnogórskiej 
do dworca kolejowego (w części za peronami). Tunel powinien zostać udostępniony 
mieszkańcom w połowie maja, później znów zostanie zamknięty z powodu 
niezbędnych robót.

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n 

/ U
M

 G
liw

ice

Tunel  
zamknięTy

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 02/2021 (1039), 14 stycznia 20212

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

miejski serwis informacyjny – Gliwice
wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: bpm@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Jakub Budak tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

aReNa Gliwice / z meTROPOlii

liga wirtualnych fanów
arena Gliwice, czerpiąc inspirację od NBa, postanowiła zabrać fanów koszykówki oraz futsalu na wyższy 
poziom i zamiast miejsc na trybunach proponuje wirtualne kibicowanie. 
Wiele osób z sentymentem 
wspomina dzisiaj udział w jakim-
kolwiek sportowym wydarzeniu, 
ponieważ sport „na żywo” od 
dłuższego czasu jest prawie nie-
osiągalny. Jednak nie wszystko 
stracone. Arena Gliwice zaczyna 
wdrażać projekt wirtualnego 
kibicowania, oferując niestan-
dardową opcję pojawienia się 
online na trybunach podczas 
domowych spotkań drużyn Piast 
Gliwice Futsal i GTK Gliwice.

Można być ze swoimi graczami 
nie tylko duchem, ale i dopingo-
wać ich w czasie rzeczywistym. 
W dodatku, z bezpiecznej per-
spektywy – ze swojego domu. 
Kibice mają szansę zaznaczyć swą 
obecność na meczu dzięki aplika-
cji Zoom. Połączenie się z orga-
nizatorami sprawi, że ich twarze 
zostaną wyświetlone na ekranach 
rozmieszczonych wokół boiska, 
stwarzając wrażenie obecności 
publiczności na trybunach. 

W obliczu pandemii warto 
okazać wsparcie sportowcom 
i samemu sprawić, by mecz bez 
trybun wcale nie był gorszy od 
tych, gdzie trybuny wypełnione 
są po brzegi. Można założyć 
odpowiedni ubiór, np. koszulkę 
danej drużyny – zupełnie tak, 

jakbyśmy wychodzili na mecz 
swojego ulubionego zespołu.

 W dniu meczu na stronie Areny 
Gliwice na Facebooku pojawi się 
link, w który wystarczy kliknąć 
(kto pierwszy, ten lepszy). Dzię-
ki temu nie tylko będzie można 
podziwiać swoją drużynę na 
ekranie telewizora czy kompu-

tera (transmisje meczów futsalu 
są bezpłatne, te koszykówki wy-
magają opłaty), ale też zobaczyć 
siebie samego kibicującego 
„swoim” zawodnikom.

Projekt wirtualnego kibicowania 
w Arenie Gliwice jest w rozwo-
jowej fazie, ale udział kibiców 
już na tym etapie jest niezbęd-

ny. Tylko dzięki połączeniu sił 
i wspólnemu działaniu znowu 
będzie można poczuć namiast-
kę wielkich sportowych emocji. 
Dlatego wszelkie uwagi i opinie 
są mile widziane – z zaanga-
żowaniem kibiców projekt ma 
szansę, by stać się ciekawym 
zastępstwem meczów z dopin-
giem na żywo. 

Najbliższa okazja, by kibicować 
koszykarzom pojawi się już 14 
stycznia o godz. 20.00 podczas 
22 kolejki Energa Basket Ligi, 
czyli meczu GTK Gliwice vs Anwil 
Włocławek, a piłkarzom Piasta 
Gliwice Futsal – 16 stycznia 
o godz. 18.00.   
 
 (Arena Gliwice)

Bilety kupisz w aplikacji ŚkUP

mecz Polska – izrael
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w aplikacji mobilny ŚkUP można teraz m.in. kupić bilety 30-dniowe i 90-dniowe, 
tygodniowe, dzienne, dobowe i oczywiście jednorazowe. Do tej pory za pomocą 
dostępnych na rynku zewnętrznych aplikacji, z których usług korzysta zarząd 
Transportu metropolitalnego, można było kupić tylko bilety jednorazowe.
Aplikacja mobilna „Mobilny 
ŚKUP" umożliwia zakup biletów 
jednorazowych, grupowego 
i bagażowego w ramach opcji 
„Kup i jedź” bezpośrednio 
przed rozpoczęciem podróży. 
Taki bilet nie jest zapisywany 
na karcie ŚKUP, a bezpośrednio 
po dokonaniu płatności (blik, 
szybki przelew internetowy) zo-
staje skasowany. Bilety kupione 
w opcji „Kup i jedź” prezento-
wane są na ekranie aplikacji 
w postaci QR kodu.

Dodatkowo aplikacja pozwala 
na zakup każdego biletu z tary-
fy Zarządu Transportu Metro-
politalnego za pomocą opcji 

„Zakup biletu”. Bilety te należy 
zapisać na karcie ŚKUP, z wyjąt-
kiem biletów okresowych od 
wskazanej daty i metrobiletów. 
Takie bilety nie wymagają ko-
dowania na kartę i wyświetlane 
są na ekranie aplikacji w posta-
ci QR kodu.

Wszystkie bilety prezentowane 
w aplikacji za pomocą QR są we-
ryfikowane przez kontrolerów 
poprzez odczyt kodu bezpośred-
nio z ekranu telefonu za pomocą 
odpowiednich urządzeń.

Pasażerom wykonującym 
transakcje (zakup biletów i do-
ładowania) przez Portal Klienta 

(www.portal.kartaskup.pl), apli-
kacja „Mobilny ŚKUP” umożli-
wia aktualizację swojej karty 
ŚKUP bez wychodzenia z domu 
(dotyczy urządzeń z systemem 
Android).

aby skorzystać z aplikacji, 
należy pobrać ją ze sklepu 
Google Play lub apple sto-
re. wymagania techniczne: 
smartfon obsługujący mo-
duły NFc. 

Z aplikacji Mobilny ŚKUP może 
korzystać posiadacz karty 
ŚKUP – po zalogowaniu się 
do niej przez podanie numeru 
posiadanej przez siebie, sperso-

nalizowanej lub niespersonali-
zowanej, karty ŚKUP lub loginu 
oraz podaniu hasła.

Aplikacja umożliwia także 
skontaktowanie się z Zarządem 
Transportu Metropolitalnego – 
bez konieczności bezpośredniego 

udania się do Punktu Obsługi 
Pasażera czy Punktu Obsługi 
Klienta. Przy pomocy aplikacji 
zgłosimy też sprawy dotyczące 
infrastruktury pojazdowej, przy-
stankowej, a także automatów 
i parkomatów ŚKUP – z możliwo-
ścią przesyłania zdjęć.  (ZTM)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://portal.kartaskup.pl/
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major aleksander Tarnawski, mieszkający w Gliwicach ostatni żyjący cichociemny, obchodził 100 urodziny. z tej 
okazji prezydent Gliwic adam Neumann przekazał dostojnemu jubilatowi list gratulacyjny i serdeczne życzenia.
– W tak wyjątkowym dniu pra-
gnę wyrazić głęboki  szacunek 
i przekazać wyrazy uznania za 
Pana służbę w obronie wolności 
i niepodległości naszego kraju. 
W Pana  losach  w niezwykły 
sposób zapisane zostały ważne 
wątki historii Polski Niepodległej. 
Pana ofiarna służba w szeregach 
cichociemnych, walka o wolność 
Ojczyzny oraz gotowość do naj-
większego poświęcenia w imię 
wyznawanych wartości stanowią 
dziś dla wielu Polaków niedości-
gniony wzorzec postępowania – 
szczególnie ważny dla młodzieży, 
która potrzebuje prawdziwych 
bohaterów. (…) Życzę Panu do-
brego zdrowia, wielu sił i wszel-
kiej pomyślności – pisał w liście 
gratulacyjnym prezydent Gliwic 
adam Neumann. 

Aleksander Tarnawski urodził się 
8 stycznia 1921 r. w Słocinie. Stu-
diował chemię na Uniwersytecie 
Lwowskim. Po wybuchu wojny 
przedostał się przez Węgry do 
Francji, gdzie rozpoczął służbę 
w 1. Dywizji Grenadierów. Zo-
stał ewakuowany do Wielkiej 
Brytanii. Tam służył w 16. Bry-
gadzie Pancernej, a następnie 

1. Dywizji Pancernej. Przeszedł 
intensywne szkolenie dla cicho-
ciemnych – żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych, komandosów polskie-
go podziemia, których zadaniem, 
po desancie do okupowanej 
Polski, była walka partyzancka 
z Wehrmachtem i jednostkami 
specjalnymi Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy i trudne 
misje konspiracyjne. Zajmowali 
się też organizacją i szkoleniem 

ruchu oporu w kraju. Po zakoń-
czeniu ćwiczeń w Wielkiej Bry-
tanii, nocą z 16 na 17 kwietnia 
1944 r., Tarnawski (pseudonim 
„Upłaz”) został zrzucony niedale-
ko Góry Kalwarii w ramach ope-
racji Weller 12. Po desancie do 
Polski dostał przydział do okręgu 
AK Nowogródek. Po zakończeniu 
wojny zamieszkał w Gliwicach. Był 
kilkakrotnie odznaczany Krzyżem 
Walecznych i Srebrnym Krzyżem 

Zasługi. Uhonorowano go rów-
nież Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, medalem Pro 
Patria oraz szablą oficerską. 

– Jestem  zżyty  ze  Śląskiem. 
Zamieszkałem w Gliwicach, bo 
na Politechnikę Śląską przenie-
śli się profesorowie i laboranci 
Politechniki Lwowskiej, na której 
i ja studiowałem. Dobrze się tu-
taj czuję. To piękne miasto, ze 

szczególną atmosferą. Bardzo 
lubię spacerować po miejskim 
parku. Bardzo dobrze mi się tu 
mieszka – mówił Aleksander Tar-
nawski „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
przy okazji swoich 96 urodzin, 
gdy odbierał medal Pro Patria 
i szablę oficerską. 

Major Tarnawski to ostatni z elity 
316 cichociemnych, wspania-
łych rycerzy niepodległości, dla 
których etos bezinteresownej 
służby Rzeczpospolitej, zwłasz-
cza w trudnych czasach II wojny 
światowej, był najważniejszy. 
Tymi wartościami i swoją histo-
rią chętnie dzielił się z gliwicką 
młodzieżą, z którą spotykał się 
na niezwykłych lekcjach historii 
propagując tradycje patriotyczne. 
Jest żywym pomnikiem historii, 
i skarbnicą wiedzy o czasach 
minionych. Sam jednak stara 
się skupiać na przyszłości. Jego 
losy spisano w książce „Ostatni. 
Historia cichociemnego Aleksan-
dra Tarnawskiego, pseudonim 
»Upłaz«” autorstwa Emila Ma-
rata i Michała Wójcika. 

 (mf)

Dużo zdrowia, panie majorze!

w 2016 r. aleksander Tarnawski udzielił wywiadu „miejskiemu informacyjnemu – Gliwice”. Przypominamy tę rozmowę na str. 4. miłej lektury!
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Na poniedziałek 25 stycznia planowane jest rozpoczęcie remontu odcinka ul. zabrskiej od skrzyżowania  
z ul. Hutniczą i błogosławionego czesława wraz ze skrzyżowaniem, do wiaduktu nad torami kolejowymi. 
zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – informuje Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i mostów, wykonawca inwestycji. Prace potrwają około 5 miesięcy.
Rusza kolejny etap remontu 
ul. Zabrskiej. W ramach prac, 
na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Hutniczą i bł. Czesława do 
wiaduktu, zostanie wymienio-
na infrastruktura podziemna, 
m.in. sieć gazowa, wodociągo-
wa, energetyczna i kanalizacji 
deszczowej, a torowisko zostanie 
zlikwidowane. Ulica zyska nowe 
oświetlenie, chodniki z krawęż-

nikami i nową nawierzchnię 
jezdni. 

Uwaga kierowcy – na czas 
prac dla ruchu zamknięty 
będzie chodnik po jednej 
stronie ulicy zabrskiej. 
Ruch pieszych będzie 
odbywał się po drugiej 
stronie wiaduktu. zosta-
ną również wprowadzone 

dodatkowe zmiany w or-
ganizacji ruchu na ulicach 
przyległych do remonto-
wanego odcinka: 
 odcinek ul. Błogosławio-

nego Czesława od miejsca 
zamknięcia do ul. Paulińskiej 
będzie dwukierunkowy;

 ul. Paulińska stanie się ulicą 
jednokierunkową w stronę ul. 
Franciszkańskiej;

 ze względu na przeniesienie 
trasy linii autobusowej A4, 
przystanki autobusowe będą 
przeniesione na ul. Francisz-
kańską i Jagiellońską. Jedno-
cześnie uruchomione zostaną 
dodatkowe kursy autobusów 
linii 197;

 zostanie wytyczony objazd 
pomiędzy ul. Chorzowską 
a ul. Zabrską. Kierowcy będą 

poruszać się ulicami: Jagiel-
lońską, Hlubka, Piwną, Trau-
gutta i Dąbrowskiego. 

Kierowcy proszeni są o wyrozu-
miałość, zachowanie ostrożności 
i zwracanie uwagi na oznakowa-
nie. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, prace zakończą się 
pod koniec czerwca.  
 (mf)

Uwaga kierowcy, remont ul. zabrskiej
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wojna zastała Pana w Rabce. Jak 
dalej potoczyły się Pana losy?

Byłem na Podhalu. Spędzałem tam wa-
kacje. Niemieckie wojska posuwały się 
w głąb kraju, więc ja – zgodnie z zalecenia-
mi władz – podążyłem na wschód Polski. 
Dotarłem do Tarnopola, gdzie weszły już 
z kolei wojska sowieckie. Wyruszyłem więc 
do Lwowa. Stamtąd, wraz ze szkolnym 
kolegą, postanowiliśmy udać się na Wę-
gry, a następnie do Francji, gdzie tworzyła 
się polska armia pod dowództwem gen. 
Władysława Sikorskiego. Dzięki pomocy 
węgierskiej ambasady dostaliśmy się do 
Bretanii. Tam znajdował się ośrodek szko-
leniowy armii francuskiej, udostępniony 
wojsku polskiemu. Rozpocząłem naukę 
w szkole podchorążych. Nie trwało to 
długo, bo Niemcy uderzyli od północy, 
więc znów musiałem wyruszyć – tym ra-
zem na południe, aż do granicy francu-
sko-hiszpańskiej. Udało mi się dostać na 
pokład norweskiego węglowca, którym 
popłynąłem do Wielkiej Brytanii. W Szko-
cji, gdzie formowały się oddziały polskie, 
które ocalały po inwazji niemieckiej na 
Francję, skończyłem szkołę podchorążych 
i służyłem w Pierwszej Dywizji Pancernej.

Przebył Pan długą drogę. Nie cią-
gnęło Pana do Polski?

W Szkocji doskwierała mi bezczynność. 
Po pierwsze byłem młody, pełen energii 
i chciałem coś robić, a po drugie życie gar-
nizonowe nie było specjalnie ciekawe. Na 
szczęście pewnego dnia zostałem wezwany 
do kancelarii kompanijnej, gdzie czekał na 
mnie przedstawiciel Naczelnego Dowódz-
twa Wojska Polskiego z Londynu. Zapytał, 
czy chcę polecieć do kraju. Zgodziłem się bez 
wahania. Zostałem skierowany na cykl szko-
leń. Zaczęło się od zaprawy fizycznej, tzw. 
physical training (byłem sprawny fizycznie, 
więc to była tylko formalność), a później 
w ośrodkach w Anglii przechodziłem 
kolejne fazy szkolenia dla Cichociem-
nych – m.in. tworzenie własnej legendy, 
zaznajomienie się z sytuacją w kraju.

Jak przygotowywał się Pan do tego, 
żeby wtopić się w tłum po powrocie 
do kraju i nie zostać zdemaskowa-
nym?

Ważnym  czynnikiem  jest  młodość 
–  człowiek  nie  boi  się wtedy  żadnego 
ryzyka  ani  ekstremalnych  sytuacji.  

To mi pomagało. Lądowałem w Polsce 
niedaleko Warszawy (zrzutu dokonano 
w kwietniu 1944 r. – przyp. red.). Kolej-
ką  wąskotorową  dotarłem  do  stolicy, 
do punktu kontaktowego i tzw. „ciotki” 
(osoby, która w ramach działań konspi-
racyjnych przyjmowała do siebie cicho-
ciemnego, towarzyszyła mu, oprowadzała 
po okolicy i pomagała zapoznać się z sytu-
acją w okupowanym kraju – przyp. red.).

Jakie były Pana pierwsze wrażenia 
ze spacerów po ogarniętej wojną 
stolicy?

Czułem się zupełnie naturalnie. Nie robiły 
na mnie wrażenia patrole Wehrmach-
tu. Nie wiem, czy byłem odważny czy 
lekkomyślny. Po okresie aklimatyzacji, 
czyli  kilku dniach w Warszawie, uda-

łem się w okolice Otwocka.  

Tam zamieszkałem u pewnej wdowy 
w domu, w którym ukrywała się rów-
nież Żydówka. Była zachwycona, że tam 
zamieszkałem na parę dni, bo wcześniej 
bała się wychodzić, a ze mną mogła wy-
chodzić na długie spacery i poczuć się 
normalnie.

czy trudno było podczas wojny 
o normalność?

Życie jest życiem i ludzie musieli chociaż-
by na siebie zarabiać, najczęściej przy 
pomocy handlu. Wszyscy starali się jakoś 
egzystować, by nie umierać z głodu.

z rozmowy z Panem można wycią-
gnąć jeden, podstawowy wniosek – 
wojna nie ma sensu...

Gdy Rosjanie weszli do naszego kraju, to 
wydali rozkaz, by rozbroić polskie oddzia-

ły  partyzanckie  i  odprowa-
dzić do najbliższej wsi. 

Mnie  nawet  dali 
konia,  żebym 
miał  jak wró-
cić  do  siebie. 
Pojechałem 
na nim do wsi, 

ale  w  pewnym 
momencie, nikomu 

nic nie mówiąc, zawró-
ciłem do lasu. Po drodze 

zobaczyłem, że na polanie 
wylądował radziecki samolot 

zwiadowczy. Jego pilot wysiadł, 
żeby wziąć borówki od miejscowego 

chłopca. Ja również podjechałem po 
te borówki… Widzi Pani, taka sytuacja:  
on mógł mnie kropnąć, ja mogłem jego,  

ale nic z tych rzeczy. Na wojnie, jak na woj-
nie – nie można tylko, bez opamiętania, 
strzelać do siebie, bo to nie ma sensu.

Jak wspomina Pan końcówkę wojny?

W 1944 roku było już słychać działa z fron-
tu niemiecko-radzieckiego. Podstawowym 
zadaniem oddziału partyzanckiego, do 
którego dołączyłem, było zwalczanie par-
tyzantki radzieckiej. Niemcy ograniczali się 
w tamtym czasie już tylko do pilnowania 
takich obiektów jak np. mosty, by nikt ich 
nie wysadził. Najbardziej pożałowania 
godna była wtedy miejscowa ludność, 
która – co tu dużo mówić – była rabowa-
na, zarówno przez partyzantkę polską, 
jak i radziecką, a dodatkowo przez dzikie 
oddziały pospolitych bandytów. Los tych 
zwykłych ludzi był nie do pozazdroszczenia.

Odnalazł się Pan w trudnej, powo-
jennej rzeczywistości?

Wszyscy wiedzą o nas tyle, ile sami im 
powiemy. Ja nikomu nic nie mówiłem 
i nikt o mnie nic nie wiedział. Ominę-
ły mnie trudności czy represje i żyłem 
zupełnie normalnie. Wróciłem na Śląsk 
z prostego powodu: przez okres między-
wojenny mieszkałem w Królewskiej Hucie 
– później Chorzowie. A do Gliwic trafiłem 
z powodu uczelni. Przed wojną zacząłem 
studia na Politechnice Lwowskiej, a całe 
grono profesorskie po wojnie przeszło na 
Politechnikę Śląską. Powiedziałem sobie, 
że te 6 lat, które straciłem, wystarczy – 
czas skończyć studia i zacząć normalne 
życie. I tak też zrobiłem.

Jak Panu żyje się w Gliwicach?

To ładne, niezbyt duże i zielone mia-
sto. Pamiętam, że właśnie tutaj po raz 
pierwszy zobaczyłem w parku kwitnące 
glicynie. Dobrze się tu czuję.

czy z perspektywy Pana doświad-
czeń warto być patriotą?

Patriotyzm to dla mnie relikt poczucia 
plemiennej przynależności do pewnej 
grupy ludzi. Ja w życiu kieruję się innymi 
zasadami: trzeba być uczciwym człowie-
kiem, nikomu nie szkodzić i należy mieć 
jakąś pasję, która nie musi być zbieżna 
z zawodem.

aleksander Tarnawski 
ps. „Upłaz” – inży-
nier-chemik, żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, oficer Armii 
Krajowej, podporucz-
nik broni pancernej, 
cichociemny.

2016 rok został ustanowiony rokiem cichociemnych – polskich żołnierzy, szkolonych do zadań specjalnych 
podczas ii wojny Światowej w wielkiej Brytanii. Jednym z ostatnich żyjących cichociemnych jest mieszkający 
w Gliwicach aleksander Tarnawski, który podzielił się z nami swoimi wspomnieniami.

„Na wojnie, jak na wojnie...” 

W 2014 r., w wieku 93 lat, Aleksander Tarnawski wykonał 
w tandemie skok spadochronowy, którym uczcił pamięć 
bohaterów (fot. materiały Fundacji im. Cichociemnych  
Spadochroniarzy Armii Krajowej).
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Przypomnijmy, iż prace przy bu-
dowie Centrum Przesiadkowego, 
w rejonie tunelu pod dworcem 
PKP, rozpoczęły się w pierw-
szym tygodniu września 2020 r.  
Wykonawca tej ważnej dla gli-
wiczan inwestycji (konsorcjum 
firm Mostostal Zabrze, Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego i Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów 
z Gliwic) zamierzał wtedy 
w pierwszej kolejności zająć się 
robotami w rejonie istniejącego 
przejścia podziemnego, które ze 
względów bezpieczeństwa zo-
stałoby zamknięte. W tym czasie 
dojście do dworca byłoby możliwe 
wyłącznie od ul. Piwnej lub od ul. 
Bohaterów Getta Warszawskiego.

Po interwencjach miasta 
termin zamknięcia tunelu 
przesunięto.

Aby maksymalnie ograniczyć nie-
dogodności dla gliwiczan spowo-
dowane niedostępnością przejścia 
podziemnego i jednocześnie za-
pewnić bezpieczeństwo w rejonie 
prowadzonych prac, po analizach 
ze strony wykonawcy i miasta usta-
lono dwuetapowy harmonogram 
zamknięć tunelu łączącego ul. 
Tarnogórską z dworcem PKP.

zaplanowano, że tunel 
zostanie zamknięty od 11 
stycznia do 15 maja 2021 r.  
(i etap) oraz od trzeciego 
kwartału 2021 r. do począt-
ku 2022 r. (ii etap).

Ten orientacyjny harmonogram za-
mknięć tunelu może ulec zmianie, 
jeśli wystąpią problemy z rodzaju 

niemożliwych do przewidzenia 
na dzień dzisiejszy – zastrzegł 
wykonawca prac. Chodzi m.in. 
o ewentualne niezinwentaryzowa-
ne obiekty podziemne w rejonie 
placu budowy, ryzyko kwarantann 
pracowniczych ze względu na pan-
demię COVID-19 czy problemy 
z dostawą materiałów.

czego dotyczą 
prace?

Istniejący tunel zostanie przebu-
dowany i zmodernizowany, a także 
włączony do nowo budowanego 
tunelu w ramach Centrum Prze-
siadkowego. Podczas przebudowy 
i modernizacji wymieniane będą 

posadzki i okładziny ścienne wraz 
z przebudową schodów i dosto-
sowaniem pochylni do obowiązu-
jących przepisów. Przewidziano 
też remont sufitu, wykonanie 
nowych odwodnień w posadzkach 
oraz nowych instalacji oświetlenia 
ogólnego i awaryjnego (ewaku-
acyjnego), a także montaż kamer 
monitoringu. Zadaszenia nad 
wyjściami z tunelu od strony ul. 
Tarnogórskiej będą wymieniane 
na nowe wiaty. W ich sąsiedztwie 
staną tablice systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej przypomi-
nające o odjazdach pociągów.

Zmodernizowany tunel będzie 
łącznikiem dworca PKP z nowo-
czesnym Centrum Przesiadkowym 

powstającym po północnej stro-
nie torów.

Obiekt zyska ekologiczną instalację 
fotowoltaiczną o dużej mocy i od-
powiednią infrastrukturę: system 
dróg wewnętrznych, zadaszone 
stanowiska peronowe dla auto-
busów i infrastrukturę rowerową 
(drogi wraz z parkingami, dedyko-
wane wiaty rowerowe oraz punkty 
napraw). Zmieni się również połu-
dniowa strona dworca PKP – plac 
przed dworcem i plac Piastów oraz 
ulice: Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, Okopowa oraz część ul. 
Piwnej, Jagiellońskiej i Zwycięstwa.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, z no-

woczesnego, w pełni 
przyjaznego osobom nie-
pełnosprawnym centrum 
Przesiadkowego będzie 
można korzystać od drugiej 
połowy 2022 r.

Koszt szeroko zakrojonej in-
westycji po północnej stronie 
dworca kolejowego to około 184 
mln zł. Na ten cel ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
pozyskano 129,5 mln zł. Koszt 
zadania po południowej stronie 
dworca (które powinno zakończyć 
się pod koniec 2022 r., a wykona 
je Eurovia Polska SA) to ponad  
41 mln zł. 
  (kik)

iNwesTycJe

zakończyły się prace przy budowie ogrzewal-
ni u zbiegu ulic Noakowskiego i Dworskiej. 
Do dyspozycji osób zmagających się z bez-
domnością jest 30 miejsc.
Nowoczesny modułowy budynek 
zastąpił zlikwidowaną po 18 latach 
ogrzewalnię przy ul. Składowej. 
Budynek jest dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. W nowym obiekcie do 
dyspozycji osób potrzebujących 
są m.in. wyposażone w krzesła 
dwa pomieszczenia pobytowe, 
w tym jedno o powierzchni po-
nad 50 m2 z przeznaczeniem dla 
mężczyzn oraz drugie, mniejsze, 

z przeznaczeniem dla kobiet. Każ-
de z pomieszczeń posiada dostęp 
do oddzielnej łazienki. Do dyspo-
zycji osób potrzebujących jest 
kącik kuchenny, w którym można 
przygotować m.in. gorący napój. 

Po wejściu do placówki osoba 
przyjmowana może skorzystać 
z odrębnej łazienki oraz uzyskać 
odzież na wymianę. Jeśli posiada 
własne ubranie w dobrym stanie, 

może je wyprać w pralce, która 
jest na wyposażeniu placówki. 
W budynku znajduje się ponad-
to pomieszczenie gospodarcze 
oraz służbowe dla pracownika 
socjalnego z szatnią i łazienką. 
Obiekt jest nowoczesny, wypo-
sażony w pompę ciepła, kolektory 

słoneczne, ma nowatorski system 
ogrzewania i uzyskał certyfikat 
Polskiego Instytutu Budownictwa 
Pasywnego i Energii Odnawialnej. 
Całodobowa ogrzewalnia jest 
czynna od 1 stycznia, prowadzi 
ją Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Nowa ogrzewalnia kosztowa-
ła ponad 735 tys. zł i została 
dofinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych (726 587,76 zł). 
Pozostała kwota pochodziła 
z budżetu miejskiego.  
 (mf)

Dużo zdrowia,  panie Majorze!

ogrzewalnia  
jest gotowa

zgodnie z zapowiedziami, wykonawca prac związanych z budową centrum Przesiadkowego zamknął czasowo 
przejście podziemne biegnące od ul. Tarnogórskiej do dworca kolejowego (w części za peronami). Tunel powinien 
zostać udostępniony mieszkańcom w połowie maja, później znów zostanie zamknięty z powodu niezbędnych robót.

Tunel zamknięty do połowy maja
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klienci Urzędu miejskiego w Gliwicach większość opłat administra-
cyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi 
e-Płatności Blue media mają do dyspozycji szybkie płatności (mTrans-
fer, Pekao24 czy płacę z iPkO), płatności online kartą płatniczą (Visa, 
Visa electron, mastercard i maestro) oraz Blik. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego do-
stępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w wirtualnym 
Biurze Obsługi Um, przy poszczególnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online 
w wirtualnym 
Biurze Obsługi

że w związku z treścią art. 1 pkt 38) ustawy  
z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

cOViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie 
miasta Gliwice nie będzie pobierana opłata targowa.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE, Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości 

i gospodarowanie odpadami komunalnymi  
sprawdzisz i opłacisz na 

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

 Krok I            Profil Zaufany
Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profi-
lu Zaufanego. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. 

 Krok II           Załóż konto GEPAR
Po uzyskaniu Profilu Zaufanego zarejestruj konto użytkownika na 
stronie gepar.gliwice.eu i zaczekaj na weryfikację.

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

Dla osób, które do 27 stycznia założą i aktywują konto GePaR przygotowano 
zestawy promocyjne, m.in. bardzo gliwickie kalendarze, koszulki i kubki.

Gadżety będzie można odebrać osobiście: 14, 21 i 28 stycznia w godz. 15.00–17.00, 
w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa, wejście od skweru Doncaster.

Uwaga! Utworzone konto musi być aktywne w GEPAR. Weryfikacja spełnienia 
warunków akcji promocyjnej odbędzie się na podstawie nr. PESEL.

więcej informacji: Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32/23-91-271.

Niskie temperatury za oknem sprawiają, że wiele osób odczuwa chęć dokarmiania 
ptaków, które mają ograniczoną możliwość znalezienia pożywienia. Pamiętajmy 
jednak, że dokarmianie to duża odpowiedzialność. Jeśli jest źle zorganizowane, 
może im bardziej zaszkodzić niż chłód czy głód. 
Ptaki, podobnie jak zwierzęta 
leśne, są przystosowane do sa-
modzielnego poszukiwania po-
żywienia i doskonale radzą sobie 
w każdych warunkach atmosfe-
rycznych. Wiele osób ma jednak 
potrzebę, by podkarmić swoich 
skrzydlatych przyjaciół. Jeśli już 
musimy to robić, pamiętajmy, 
żeby robić to dopiero, gdy tem-
peratura na zewnątrz utrzymuje 
się poniżej zera przez kilka dni 
z rzędu lub gdy akweny wodne 
są zamarznięte w sposób utrud-
niający zdobywanie pokarmu. 
Karmę dla ptaków wykładajmy 
zawsze w tym samym miejscu, 
najlepiej w niewielkich ilościach 
– wówczas zostanie ona zjedzo-
na w czasie jednego karmienia, 
nie będzie się psuć. Dokarmianie 
definitywnie należy zakończyć 
wraz z początkiem marca.

Powszechnie karmienie ptaków 
pieczywem nie jest dobrą prakty-
ką, gdyż ich przewód pokarmowy 
nie jest dostosowany do takiego 
jedzenia. Dokarmianie ptaków 
pieczywem, zepsutym jedzeniem 
oraz produktami słonymi może 
im bardzo zaszkodzić.

Wróble, mazurki, sikorki, kosy, 
kwiczoły, dzwońce, trznadle naj-
lepiej karmić mieszanką nasion, 
np. słonecznika, konopi, prosa, 
pszenicy, owsa albo płatków 
owsianych – część z nich moż-
na wyłuskać, inne pozostawić 
w łupinach. Gołębie miejskie, 
sierpówki, kawki i gawrony 
zjedzą też większe nasiona, np. 
pszenicę, grubą kaszę. Kawałek 
niesolonej słoniny można po-
wiesić dla sikorek i dzięciołów. 
Jemiołuszki, dzwońce, rudziki 
chętnie zjadają suszone owoce 
jarzębiny, głogu i dzikiej róży. 
Kosy lub kwiczoły można karmić 

pokrojonymi jabłkami, owocami 
rokitnika, rodzynkami lub su-
szonymi morelami. Kaczki oraz 
łabędzie preferują ziarna zbóż 
i drobno pokrojone świeże wa-
rzywa surowe lub ugotowane.

Zwracajmy uwagę na zacho-
wanie ptaków – niektóre mogą 
potrzebować naszej pomocy. 
Jeśli zobaczymy osłabione 
lub ranne zwierzę, najlepiej 
powiadomić straż miejską (nr 
tel. 986) lub Schronisko dla 
Zwierząt w Gliwicach (nr tel. 
513-127-426 i 519-743-556). 
 (mf)

Jeśli dokarmiać, to rozsądnie

krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem przywra-
cającym zdrowie, ratującym życie chorych oraz ofiar 
wypadków. w czasie pandemii bardzo ważne jest także 
osocze ozdrowieńców, wykorzystywane do leczenia pa-
cjentów chorych na koronawirusa.

15 stycznia, w godz. 8.00 – 12.00,  
pod Centrum Sportowo-Kultu-
ralnym „Łabędź” na wszystkich 
chętnych czekać będzie oznaczo-
ny ambulans, w którym w sposób 
bezpieczny będzie można oddać 
krew potrzebującym. 

Kolejna szansa 18 stycznia 
(w godz. 12.00–15.00) na pl. 
Krakowskim. Jak się przygoto-
wać? Informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie rckik-
katowice.pl.

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach zaprasza również  wszystkie 
osoby, które chorowały na CO-
VID-19 i zostały uznane za zdro-
we, do oddania osocza. Zawiera 
ono przeciwciała, które mogą 
wspomagać leczenie chorych na 
COVID-19 z ciężkimi, zagrażają-
cymi życiu objawami zakażenia. 
Gdzie i kiedy można się zgłosić 
na pobranie? Najważniejsze 
informacje zamieszczone są na 
stronie osocze-covid.pl.  (ap)

krew ratuje życie
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Dofinansowanie z budżetu miasta 
od ponad 7 lat stymuluje rozwój 
sieci niepublicznych żłobków 
w Gliwicach. Pula miejskich środ-
ków przeznaczanych na ten cel co 
roku jest większa – w 2013 r. było 
to prawie 37 tys. zł, w 2014 r. – ok. 
229 tys. zł, w 2015 r. – 426 tys. zł, 
a w 2016 r. – już ok. 700 tys. zł. 
W 2017 i 2018 r. przeznaczono na 
dotacje odpowiednio 800 tys. i po-
nad 933 tys. zł, by w kolejnym okre-
sie przekroczyć pułap miliona zło-
tych (ponad 1,5 mln zł w 2019 r.).  
W minionym roku dofinansowanie 
na niepubliczne żłobki sięgnęło 
ponad 2,1 mln zł. 

w naszym mieście, oprócz 
4 Żłobków miejskich z 241 
miejscami dla dzieci, działa 
obecnie 17 żłobków niepu-
blicznych dysponujących 
miejscami dla 779 maluchów. 

Aby pomóc rodzicom w powro-
cie na rynek pracy i nie obciążyć 
znacząco ich portfeli, samorząd 
cyklicznie dofinansowuje pobyt 
dzieci w takich placówkach – 
zarówno publicznych, jak i pry-
watnych. Dzięki tym działaniom 
szczególnie oferta żłobków niepu-
blicznych trafia do coraz większej 
grupy gliwickich rodzin, bo finan-
sowe wsparcie miasta sprawia, że 
rodzice malutkich dzieci płacą do 
500 zł miesięcznie mniej. 

Tylko w minionym roku do 
dwóch ogłoszonych przez 
prezydenta miasta konkursów 
dla żłobków niepublicznych 
przystąpiło 13 z 16 działają-
cych wówczas w Gliwicach 
podmiotów – każdy uzyskał 
wsparcie w określonej wyso-
kości. Jak wynika z informacji 
przekazanych przez nadzoru-

jący żłobki Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, naj-
tańsze takie placówki pobie-
rają opłatę w wysokości 400 zł  
miesięcznie i mogą jeszcze po-
siadać wolne miejsca! W celu 
uzyskania szczegółowych in-
formacji, warto kontaktować 
się telefonicznie z wybranym 
dla dziecka miejscem (rejestr 
gliwickich żłobków zawierający 
m.in. dane teleadresowe jest 
dostępny pod adresem https://
empatia.mpips.gov.pl/dla-swi-
adczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow).

Przypomnijmy, że w 2013 roku 
miejskim dofinansowaniem było 
objętych 20 miejsc w żłobkach 
niepublicznych, rok później – już 
71. W 2015 roku miasto doto-
wało 78 miejsc dla maluszków, 

w 2016 roku – 183, w 2017 
roku – 201, w 2018 roku – 337, 
a w 2019 roku – 517. Gdy w mi-
nionym roku z miejskich dopłat 
korzystało 13 z 17 istniejących 
żłobków niepublicznych, do-
finansowanie objęło już 600 
miejsc dla najmłodszych.

– Działalność żłobków niepu-
blicznych jest bardzo ważna dla 
gliwickich rodzin, dlatego miasto 
będzie  niezmiennie  wspierać 
takie placówki na coraz więk-
szą skalę – deklaruje prezydent 
Gliwic adam Neumann. 

Przy obecnej, zdecydowanie 
niepewnej sytuacji gospodarczej 

i zmieniających się co rusz obo-
strzeniach, miejskie dotacje dla 
żłobków niepublicznych mają też 
drugi wymiar – są wymierną po-
mocą miasta dla prowadzących 
je przedsiębiorców. Przekonali 
się oni o tym już na starcie pan-
demii, gdy w marcu ubiegłego 
roku musieli na polecenie wo-
jewody śląskiego wstrzymać 
działalność swoich placówek. 
Wtedy władze naszego miasta 
podjęły decyzję o utrzymaniu 
przyznanych dotacji w dotych-
czasowej wysokości, tak aby 
po ustaniu epidemii prywatne 
żłobki mogły znowu zapewniać 
opiekę malutkim gliwiczanom. 
 (kik)

Z Miasta

Żłobki na oku miasta

Od 18 stycznia stanowiska obsługi 
w Referacie Rejestracji Pojazdów 
przy ul. zwycięstwa 21 (wejście 
od strony ul. Zwycięstwa) i Jasnej 
31a dostępne będą dla klientów 
indywidualnych, którzy zarezer-
wowali wizytę internetowo pod 
adresem https://rezerwacjakm.
gliwice.eu/index.php lub zostali 
wezwani przez pracownika Wy-
działu Komunikacji. 

klienci po okazaniu przy 
wejściu indywidualnego 
kodu elektronicznej rezer-
wacji wizyty oczekują w holu 
głównym na wejście na salę 
obsługi.

Wprowadzenie wcześniejszej 
internetowej  rezerwacji wizy-
ty zapewni klientom komfort, 
szczególnie w obliczu obecnych 
trudnych warunków atmosfe-
rycznych. Jednocześnie zacho-
wane zostaną wymogi zawarte 
w § 22 rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epide-
mii z 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2316), zgodnie 
z którymi dopuszczalna liczba 

interesantów przebywających, 
w tym samym czasie, w jednym 
pomieszczeniu nie może być 
większa niż 1 osoba na jedno 
stanowisko obsługi, z wyłącze-
niem osób realizujących zadania 
w zakresie obsługi interesantów  

oraz konieczność zapewnienia 
odpowiedniego dystansu osób 
oczekujących.

Przypominamy o wymogu zasła-
niania ust i nosa, dezynfekcji rąk 
/ noszeniu rękawiczek. 

możliwość rezerwacji wizyty 
przy ul. zwycięstwa 21 zosta-
ła uruchomiona 11 stycznia. 
wydział komunikacji przypo-
mina, że istnieją następujące 
formy realizacji spraw:

• złożenie dokumentów w Biu-
rze Podawczym Urzędu,

• przesłanie zawiadomień / 
wniosków z wykorzystaniem 
platformy SEKAP oraz ePUAP,

• rezerwacja internetowa 
terminu wizyty w Referacie 
Rejestracji Pojazdów,

• telefoniczne umówienie wizy-
ty w Referacie przy ul. Jasnej 
31a – dotyczy klientów zbioro-
wych (tzn. klientów którzy są 
zainteresowani załatwieniem 
podczas jednej wizyty 3 lub 
więcej spraw).

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie: http://
bip.gliwice.eu/obsluga-klientow
-w-czasie-epidemii.   (mf)

Od początku pandemii wydział komunikacji Urzędu miejskiego w Gliwicach nieprzerwanie świadczy usługi na rzecz mieszkań-
ców, dostosowując tryb pracy do oczekiwań klientów z zachowaniem obowiązujących procedur prawnych. z uwagi na brak 
możliwości zapewnienia przez Urząd klientom komfortu oczekiwania na załatwienie sprawy wewnątrz budynku, pogarszające 
się warunki atmosferyczne oraz liczne prośby klientów, od 18 stycznia zmienią się zasady obsługi klientów Referatu Rejestracji 
Pojazdów w Urzędzie miejskim przy ul. zwycięstwa 21 – konieczna będzie elektroniczna rezerwacja wizyt.

Pozostać w domu z maluchem czy wracać do pracy? Pandemia mocno prze-
wartościowała możliwe odpowiedzi. Gdy kontakt z bliskimi chętnymi do 
opieki nad dzieckiem musi być ograniczany z powodu ryzyka zarażeniem 
cOViD, a utrzymanie (lub znalezienie) posady na obecnym rynku pracy staje 
się najwyższą koniecznością, już nie najlepszym, a jedynym rozwiązaniem dla 
wielu rodziców jest posłanie dziecka do żłobka – publicznego lub prywatnego. 
w Gliwicach, dzięki miejskiej polityce wsparcia opieki nad malutkimi dziećmi 
i dotowaniu żłobków niepublicznych, co roku przybywa dostępnych miejsc 
dla najmłodszych gliwiczan.

UwaGa klienci Referatu Rejestracji  
Pojazdów – zmiany od 18 stycznia!
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Nowymi zawodnikami GTk Gliwice zostali william shaquille Goodwin i Tyler Persons. 
Pierwszy zawodnik może występować na pozycji silnego skrzydłowego lub środko-
wego. Drugi występował do tej pory jako rozgrywający.
Mierzący 206 cm wzrostu Good-
win urodził się w Decatur w sta-
nie Georgia. Ukończył uczelnię 
Memphis, gdzie w ostatnim 
roku gry średnio notował 21.2 
punktu, 12.3 zbiórki i 3.3 bloku 
na mecz. Po tym jak w 2016 roku 
nie został wybrany w drafcie NBA, 
dołączył do cypryjskiego AEK 
Larnaca. W swojej karierze wy-
stępował również w niemieckiej 
Bundeslidze (Science City Jena), 
w greckim Rethymno Cretan 
Kings, II-ligowym włoskim Scafati 
Basket i tureckim Konaysporem. 
Po przygodzie z Yalovą Belediye, 
gdzie średnio notował 8.8 punktu, 
11.1 zbiórki i 3.2 asysty na mecz, 
Goodwin podpisał kontrakt z buł-
garskim Rilski Sportist, ale raptem 
trzy tygodnie później wrócił do 
Grecji i podpisał kontrakt z BC 
Larissą. Po rozegraniu sześciu 
spotkań, 28 grudnia 2020 roku 
Goodwin rozstał się ze swoim 
pracodawcą i wrócił do Stanów 
Zjednoczonych. Teraz czas na 
Polskę i GTK Gliwice!

Tayler Persons to z kolei 25-let-
ni Amerykanin występujący na 
pozycji rozgrywającego. Karierę 
uczelnianą rozpoczął w Northern 
Kentucky, a następnie w Ball State 
Cardinals, gdzie po trzech latach 
występów stał się pierwszym za-

wodnikiem w historii tej uczelni, 
który przekroczył barierę 1000 
punktów i 400 asyst. W ostatnim 
roku gry mierzący 191 cm wzrostu 
zawodnik zdobywał średnio 16.7 
punktu oraz 4.3 asysty i został 
wybrany do trzeciej piątki sezonu 
całej konferencji MAC.

Swój pierwszy zawodowy kontrakt 
podpisał z ZZ Leiden. Do momentu 
przerwania rozgrywek z powodu 
pandemii koronawirusa był lide-
rem holenderskiej ekstraklasy 
pod względem asyst. Co ciekawe, 
w Leiden spotkał występującego 
w przeszłości w polskiej ekstrakla-
sie Drago Pasalicia oraz obecnego 
koszykarza Trefla Sopot, Nuniego 
Omota. Latem 2020 roku Per-
sons podpisał kontrakt z s.Oliver 
Wurzburg i zagrał w tym klubie 
9 spotkań. Na początku stycznia 

doszło jednak do obopólnego roz-
wiązania umowy (trener zespołu 
z Wurzburga podkreślał, że jest to 
bardzo dobry zawodnik o mental-
ności strzelca, ale on na tej pozycji 
szukał innego typu koszykarza).  
– Zdecydowałem się na podpisanie 
kontraktu z GTK Gliwice, ponieważ 
czuję, że to będzie dobre miejsce 
dla mnie. Mam świadomość tego, 
w jakim miejscu jest klub i co chce 
osiągnąć. Jestem gotowy walczyć 
o play off – zapewnia nowa „je-
dynka” GTK. – Rozmawiałem już 
z trenerem Matthiasem Zollnerem 
i Shannonem Bogues'em, który 
jest moim przyjacielem i wiem, że 
w Polsce gra się bardzo fizycznie, 
ale jestem przygotowany na to, 
by dać z siebie wszystko, czego 
będzie potrzebowała drużyna, 
by wygrywać – dodaje Persons. 
 (GTK/kik)

Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został mateusz winciersz. 20-latek 
podpisał kontrakt, który związał go z Niebiesko-czerwonymi do 30 czerwca 
2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. młody pomocnik trafił na 
Okrzei 20 na zasadzie transferu definitywnego z Ruchu chorzów.
– Marzeniem każdego młodego 
zawodnika jest gra w Ekstraklasie, 
dlatego cieszę się, że otrzymałem 
szansę przejścia do Piasta Gliwice. 
Jestem pracowity, ambitny i zro-
bię wszystko, by ją wykorzystać 
– powiedział Mateusz winciersz 
po podpisaniu kontraktu.

Jest młodym zawodnikiem, któ-
ry występuje na pozycji lewego 
pomocnika, ale z powodzeniem 
może również rozgrywać piłkę 
na drugim skrzydle. W obecnych 
rozgrywkach III ligi rozegrał 18 spo-
tkań w barwach Ruchu Chorzów. 
Zdobył w nich trzy bramki oraz 
zanotował siedem asyst. – Zdaję 
sobie sprawę z wyzwań i wiem, 
że nie będzie łatwo konkurować 
z bardziej doświadczonymi za-
wodnikami, ale postaram się, by 
wyszło jak najlepiej – zaznaczył 
nowy zawodnik Niebiesko-Czer-
wonych.

Nowym kontraktem do końca 
grudnia 2023 roku związał się 
także z Piastem Jakub czerwiński.

– Chciałbym, by podpisanie 
tak długiego kontraktu było 
czytelnym sygnałem zarów-
no dla kibiców Piasta, jak 
i piłkarzy, że ten klub będzie 
coraz  silniejszy.  Już  teraz 
ugruntowuje swoje wyższe 
niż kiedykolwiek położenie 
w polskiej piłce, a ja  zro-
bię wszystko,  by  z moim 
udziałem dalej budować to 
miejsce. Jestem takim czło-
wiekiem, że nie lubię zmian, 
jeśli gdzieś lub z kimś się 
dobrze czuję. To tutaj moja 
rodzina jest szczęśliwa i to 
tutaj widzimy naszą przy-
szłość – przyznał obrońca 
Niebiesko-Czerwonych. Trafił 
do Piasta w styczniu 2018 roku. 
Od tego czasu w barwach klubu 
rozegrał łącznie 92 spotkania, 
w których strzelił osiem goli. Ra-
zem z zespołem wywalczył złoty 
oraz brązowy medal mistrzostw 
Polski.

W niedzielę piłkarze Piasta 
Gliwice wyjechali na zgrupo-

wanie do Turcji. Niebiesko-
-Czerwoni udali się do Antalyi, 
gdzie przez dwanaście dni będą 
przygotowywać się do rundy 
wiosennej PKO Ekstraklasy. 
Sztab szkoleniowy brązowych 
medalistów Ekstraklasy zabrał 
na obóz 27 zawodników.

GKS Piast SA/(kik)

co w kadrze Piasta?

Po 42 owocnych miesiącach pracy z gliwickim klubem żegna 
się dotychczasowy prezes Paweł Żelem. w trakcie jego 
kadencji Piast odnotował historyczne sukcesy: w sezonie 
2018/2019 zdobył mistrzostwo Polski, a ostatni sezon za-
kończył na trzeciej pozycji w ekstraklasie.
– Sukcesy Piasta to efekt pracy 
wszystkich osób zaangażowanych 
w  działalność  klubu.  Dziękuję 
prezesowi Pawłowi Żelemowi za 
te 3 lata zaangażowania i konse-
kwentnej pracy na rzecz gliwickiej 
drużyny. Jestem przekonany, że 
kolejne sezony będą równie udane. 
Życzę dalszych sukcesów i realizacji 
zarówno w sferze zawodowej, jak 
i prywatnej – komentuje prezydent 
Gliwic adam Neumann.

8 stycznia br. Rada Nadzorcza 
Gliwickiego Klubu Sportowego  

„Piast” SA, przy pełnej akcepta-
cji miasta, powołała na stanowi-
sko prezesa zarządu Grzegorza 
Bednarskiego.

Nowy prezes Piasta Gliwice 
ma 42 lata i jest absolwen-
tem Uniwersytetu Śląskiego.  
Ostatnio zawodowo związa-
ny był z Tyskim Sportem SA. 
Wcześniej pracował m.in. 
w Urzędzie Miasta Tychy oraz 
w firmie Tauron Ciepło SA. 
Życzymy powodzenia!   
 GKS Piast SA

GTk w niezwykle istotnym meczu z asseco arką zwycięża 
97:89 i zbliża się do pierwszej ósemki. Już 14 stycznia ko-
lejna z kluczowych gier i tym razem do Gliwic przyjeżdża 
anwil włocławek.
Mecz GTK z Asseco Arką był 
z cyklu tych, które w praktyce 
miały pogrzebać szanse któregoś 
z zespołów na udział w play off. 
Warunek powrotu do gry był je-
den – komplet punktów w meczu 
w Gliwicach. W obu zespołach 
w tygodniu poprzedzającym 
spotkanie do szło do zmian ka-
drowych. GTK opuścił Joshua Per-
kins, a jego miejsce zajął Tayler 
Persons, który w tym pojedynku 
nie mógł jeszcze wystąpić. Z kolei 
w klubie z Gdyni doszło do zmia-
ny pierwszego szkoleniowca. Po 
tym jak do Anwilu Włocławek od-
szedł Przemysław Frasunkiewicz, 
jego miejsce zajął dotychczasowy 
asystent Piotr Blechacz. 

Pierwsze minuty pojedynku to 
przede wszystkim wzajemna ry-
walizacja zawodników podkoszo-
wych. Gospodarze rozpędzali się, 
a dzięki rzutom wolnym skutecz-
nie powiększali swoją przewagę 

o blisko 10 punktów. Ambitni go-
ście po wznowieniu gry rzucili się 
do odrabiania strat, co w pewnym 
momencie spotkało się z reakcją 
trenera Matthiasa Zollnera, który 
natychmiast poprosił o przerwę 
na żądanie. Mecz stał się bardzo 
wyrównany, a prowadzenie prze-
chodziło z jednej strony na drugą 
praktycznie co akcję.

Po przerwie GTK podkręciło 
tempo, a sytuacja punktowa 
zmieniała się z minuty na minutę.  
Gdynianie na moment doprowa-
dzili do remisu, ale gliwiczanie 
szybko odskoczyli za sprawą 
Boguesa i Szewczyka, których 
końcowe zagrania praktycznie 
rozstrzygnęły losy tego meczu.

Kolejny mecz GTK zagra u siebie 
z Anwilem Włocławek. Mecz od-
będzie się 14 stycznia o godzinie 
20.00. Transmisja na żywo na 
emocje.tv.  (kik)

shaq i Persons zagrają w Gliwicach
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Czarno-biały film „Palacz zwłok” („Spalo-
vač mrtvol”) z 1967 roku w reżyserii Juraja 
Herza był obrazem, który obejrzałam za 
wcześnie. Książka Ladislava Fuksa, na 
podstawie której powstał film, również 
nie była lekturą dla małego dziecka. Fa-
buła „Palacza…” przypominająca senne, 
niepokojące majaki była dla mnie tak samo 
hermetyczna, jak i scenografia, a zwłasz-
cza krematorium, miejsce kojarzące się ze 
śmiercią. Co mnie jeszcze wtedy zdziwiło, 
to niepasujące do funkcji forma i dekoracje 
budowli. Nie mogłam wtedy wiedzieć, że 
tę niemą rolę odegrał prawdziwy budynek 
znajdujący się w Pardubicach (autorstwa 
architekta Pavla Janáka), wzniesiony 
w latach 1921–1923 w niespotykanym 
u nas bardzo barwnym, dekoracyjnym 
stylu. O zaskakującej kolorystyce elewacji 
przekonałam się dopiero wiele lat później, 
w czasie poszukiwań w Czechach archi-
tektury kubistycznej. I tak odkryłam jej 
następcę – styl narodowy zwany rondo-
kubistycznym.

styl rondokubistyczny  
(z około 1918 roku) był 
w Polsce niespotykany, 
a u naszych sąsiadów 
charakterystyczny dla 
młodego państwa cze-
chosłowackiego.
Można przyrównać go do art déco, gdzie 
kubistyczne detale jak ostrokątne formy 
(np. piramidki, kryształy) ewoluowały 
w łagodne, miękkie, owalne dekoracje. 
Architekt Pavel Janák, tworząc w tym 

stylu, stosował właśnie koła, półwalce 
jako dekoracje elewacji, dodatkowo bar-
wiąc je na czerwono i biało. Uzupełnie-
niem geometrycznych form były rzeźby. 
To wszystko znajdziemy w rondokubi-
stycznej budowli – krematorium w Par-
dubicach. Obiekt ten, który widzimy 
na załączonych zdjęciach wykonanych 
przez moich czeskich przyjaciół, Pavla 
i Monikę Milata, odegrał bardzo istotną 
rolę w „Palaczu…”

Sam fakt kremowania zwłok nie budzi 
w Czechach negatywnych skojarzeń – ina-
czej niż u nas. Jednak jeżeli każda historia 
musi kończyć się w naszym mieście, to 
i w tym wypadku należałoby odnaleźć połą-
czenie literackiego dzieła Fuksa z Gliwicami. 
Nie będzie to łatwe, bo „łącznika” fizycznie 
już nie ma… Pozostał na zdjęciach. I u nas 
funkcjonowało krematorium, a może miało 
funkcjonować, tego nie wiemy dokładnie. 
Różne są na ten temat przekazy.

aRcHiTekTURa w ROli GłówNeJ

Najpierw była książka, później film, a na końcu architektura. wspomnienia uru-
chomiła budowla w Pardubicach, która wydobyła z niepamięci intrygującą prozę 
i niepokojące dzieło filmowe.

Rondokubizm w filmie

Śladem po budowli autor-
stwa Hansa sattlera był 
widoczny jeszcze do 2007 
roku fragment murów 
z 1938 roku, znajdujący 
się na terenie cmentarza 
centralnego.
W projektach cmentarza od samego po-
czątku przewidywano wzniesienie budowli 
do przechowania urn z prochami (kolumba-
rium) oraz krematorium, jako odpowiedź na 
modę na tego rodzaju pochówki. Budowla 
była wysoka na 8 m i przywodziła na myśl 
kościół. Jednak w jej wystroju wnętrz nie 
można było znaleźć nawiązania do tradycji 
chrześcijańskiej. We wnęce pełniącej funk-
cję ołtarza był umieszczony… jeden z naj-
ważniejszych znaków germańskiego pisma 
runicznego – postać męska ze wzniesionymi 
rękami (runa człowieka). Otaczały ją znaki 
obrazujące słońce i planety. Taka symbolika 
była inspirowana pogańskimi germańskimi 
wierzeniami. Za projekt wystroju odpowia-
dał rzeźbiarz Hans Breitenbach. Wewnątrz 
krematorium przewidziano miejsce na urny 
z prochami. Zwłoki miały być palone w pie-
cu do kremacji firmy Siemens, który był 
ulokowany w piwnicy.

Formy i czeskiego, i gliwickiego obiektu 
miały być afirmacją stylów narodowych. 
Gdy jednak kolorowa wersja z Pardubic na 
przekór funkcji była radosna, to w krema-
torium w Gliwicach tego nie odnajdziemy... 
Pozostały nam po nim jedynie zdjęcia z ów-
czesnych gazet i publikacji.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Krematorium 
w Pardubicach  
(czechy)

Nieistniejący już relikt krematorium 
na cmentarzu centralnym
przy ul. kozielskiej (2005 r.)
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waRTO wieDzieĆ

 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. 
 do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do 

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

DO kieDy TRzeBa  
zlikwiDOwaĆ 

sTaRe kOTły węGlOwe?

PRzyPOmiNamy

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy iii lub iV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r. 
inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

zyskaJ DOFiNaNsOwaNie!
         1. DOTacJa z miasTa
kTO mOŻe się sTaRaĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na cO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy eN 303-5. 
ile mOŻNa zyskaĆ? 

do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 
303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomoder-
nizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku); 
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy  
EN 303-5, w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku). 

kieDy złOŻyĆ wNiOsek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, 
z wyjątkiem kotłów na paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku których wniosek należy złożyć 
do końca 2021 r.).
szeRsze iNFORmacJe: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

         2. DOTacJa z wFOŚiGw (program „czyste powietrze”)
kTO mOŻe się sTaRaĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. 
Na cO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ile mOŻNa zyskaĆ? 

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

kieDy złOŻyĆ wNiOsek? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
szeRsze iNFORmacJe: https://czystepowietrze.gov.pl

więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://www.niskoemisyjne.gliwice.eu
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OGłOszeNia
OFERTY PRACY

Numer naboru: zDm.110.1.22.2020

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
(2 etaty) w Referacie centrum sterowania  
Ruchem, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sy-
gnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie no-
wych procedur i programów sy-
gnalizacji świetlnej dotyczących 
funkcjonowania tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średni-
cowej oraz sygnalizacje świetlne 
na terenie miasta Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie 
oraz analiza wniosków składanych 
przez zewnętrzne podmioty w za-
kresie tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz działania 
sygnalizacji świetlnej na terenie 
miasta Gliwice,

5. prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowa-
nia płynności ruchowej itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji, 
związanych z tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami admini-
stracji, samorządów, kolei i innych 
zarządców dróg w zakresie projek-
tów dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej spra-
wozdawczości,

10. przygotowywanie propozycji 
robót z zakresu prowadzonych 
zadań.

wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy Prawo 
o ruchu drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gli-

wice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania 

AutoCad, Microstation, Vissim, 
Vissum, 

6. znajomość funkcjonowania tuneli 
drogowych,

7. umiejętność redagowania pism 
urzędowych,

8. umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji,

9. znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(II piętro), dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku 

z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

8. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaBORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 15 stycznia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru, 

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu Dróg miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 18 stycznia 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 21 stycznia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: 1 etat do uzgodnienia, 2 etat od  
1 marca 2021 r. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia, 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/ lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

nr naboru: zDm.110.1.23.2020 

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do 
Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji 

dróg (2 etaty), w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizo-
wania, koordynowania i kontro-
lowania na etapie dokumentacji 
projektowej oraz robót inwesty-
cyjnych, w tym przygotowywanie 
materiałów technicznych oraz 
opisów przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowań 
przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z realizacją inwe-
stycji. 

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej.

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnic-
twie w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej 
lub pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń, 
w rozumieniu art. 14 ustawy z 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Mile widziane uprawnienia w spe-
cjalności drogowej lub branży po-
krewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania 
decyzji zezwalającej na prowadze-
nie robót.

2.4. Znajomość ustaw: o samorzą-
dzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych, o drogach 
publicznych, Prawo budowlane, 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Ko-
deks postępowania administracyj-
nego, rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaBORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 15 stycznia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
zarządu Dróg miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 
18 stycznia 2021 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 20 stycznia 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

nr naboru: zDm.110.1.24.2020

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach 
 z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych  

oraz ewidencji dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

cji dróg publicznych i niepublicz-
nych dla poszczególnych kategorii 
dróg i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na 
temat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury przeglądów 
stanu dróg dla potrzeb ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowa-
nie dokumentacji (książek) dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z 16 
lutego 2005 r. (DzU z 2005 r., nr 67, 
poz. 582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miejskiej w Gliwi-
cach o zaliczeniu/niezaliczeniu 
dróg do kategorii dróg publicz-
nych i ustaleniu ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja 
programów wspomagających 
zarządzanie drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków 
z zakresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostkami 
i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań 
w zakresie związanym z admini-
strowaniem drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z za-
kresu Referatu planowania i inwe-
stycji drogowych oraz ewidencji 
dróg.

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończo-

ne uzyskaniem tytułu inżyniera 
lub magistra inżyniera o kierun-
ku: inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek techniczny 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej.

1.2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych.

1.3. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewi-
dencji dróg publicznych, w szcze-
gólności książki drogi oraz opro-
gramowania wspomagającego 
obsługę sieci drogowych. 

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

2.3. Znajomość przepisów dotyczą-
cych wydawania decyzji admi-
nistracyjnych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorzą-
dzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych, o drogach 
publicznych, Prawo budowlane, 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, 
Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowa-
nie, rozporządzenia w sprawie 
sposobu numeracji ewidencji 
dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru nume-
rów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania 
samodzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształce-
nie, kwalifikacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.

bip.gliwice.eu/ w zakładce NaBORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 15 stycznia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do za-
rządu Dróg miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-
-33. Ostateczna data i godzina testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 18 stycznia 2021 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 20 stycznia 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłosze-
nia, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
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OGłOszeNia

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A” o pow. 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” o pow. 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” o pow. 17,2 m2/ 

27,6 m2/49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca 

parkingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez pro-

fesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śródmie-
ścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki mieszkaniowej 
w Gliwicach przy placu inwalidów wojennych 12  
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 718–719/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 795/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 810/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 815/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 820/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 823/2020 do 25 stycznia 2021 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 731/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 782/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 793–794/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 796–797/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 806/2020 do 26 stycznia 2021 r.,
• nr 807/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 811/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 812-814/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 816-817/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 819/2020 do 25 stycznia 2021 r.,
• nr 821/2020 do 25 stycznia 2021 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 822/2020 do 26 stycznia 2021 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 809/2020 do 20 stycznia 2021 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego 
do korzystania z garażu z jednoczesnym potrąceniem od ceny 
nieruchomości wartości garażu:
• nr 802–803/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 805/2020 do 20 stycznia 2021 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy 
w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 808/2020 do 20 stycznia 2021 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie 
bezprzetargowym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z jed-
noczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr 641/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 824/2020 do 26 stycznia 2021 r.;
garażu przeznaczonego w oparciu o art. 211 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na rzecz najemcy oraz oddania w wieczyste użytkowanie 
gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 781/2020 do 20 stycznia 2021 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 710/2020 do 21 stycznia 2021 r.;
wydzierżawienia nieruchomości:
• nr 768/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 775/2020 do 20 stycznia 2021 r.,
• nr 778/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 780/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 798/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 799-801/2020 do 21 stycznia 2021 r.,
• nr 804/2020 do 21 stycznia 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

miejski zarząd Usług  
komunalnych  

w Gliwicach, ul. strzelców  
Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na 
stanowisku konserwatora – elektryka 

na Giełdzie samochodowej przy  
ul. kujawskiej 112,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości po-

wyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumien-

ność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem instalacji i urzą-

dzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu na terenie 

giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i pomieszczeniami oraz 

terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie giełdy.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych  
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 20 stycznia 2021 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach 
aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postę-
powania rekrutacyjnego. Administratorem danych oso-
bowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

numer naboru DO/5/2020
miejski zarząd Usług  

komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko 

urzędnicze kierownika krytej Pływalni 
mewa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach na stronie https://mzuk.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 18 stycznia 
2021 r. do godz. 8.00 w Dziale Spraw Pracowniczych  
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Śląska sieć  
Metropolitalna  

sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 

44-100 Gliwice,
ogłasza nabór  

na stanowisko:
młodszy specjalista ds. serwisu

Miejsce pracy: gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii instalacji 

teletechnicznych, światłowodowych oraz 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji instalacji 
oraz urządzeń,

• wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii 
oraz bieżącej eksploatacji urządzeń mo-
nitoringu CCTV, 

• montaż instalacji elektrycznych, nisko-
prądowych, teleinformatycznych, świa-
tłowodowych,

• praca z dokumentacją techniczną, spo-
rządzanie raportów, rejestrowanie wy-
konanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny elek-

trotechniki, elektroniki i transmisji świa-
tłowodowej,

• uprawnienia elektryczne SEP G1 w zakresie 
prac kontrolno-pomiarowych przy urządze-
niach i instalacjach elektroenergetycznych 
do 1kV,

• brak przeciwwskazań do pracy na wyso-
kości pow. 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Office, w szczegól-

ności arkusza kalkulacyjnego,
• odpowiedzialność, dokładność, sumienność, 

efektywność w działaniu, dobra organizacja 
pracy, komunikatywność, umiejętność pracy 
w zespole oraz odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

elektryk,
• doświadczenie przy przeglądach agrega-

tów prądotwórczych o mocy znamiono-
wej powyżej 50 kW,

• uprawnienia alpinistyczne do pracy w do-
stępie budowlanym,

• umiejętność konfigurowania urządzeń 
sieciowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

nych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę 

w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, 
prześlij nam list motywacyjny i swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.sile-
sia.pl w temacie „kandydat na stanowisko 
młodszego specjalisty ds. serwisu” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metro-
politalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

zaRzĄD BUDyNków mieJskicH i TOwaRzysTwO  
BUDOwNicTwa sPOłeczNeGO sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko
informatyka, nr ref. 013/Pk/2020.

Miejsce pracy: gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.
• kompleksowe administrowanie rozwiązaniami 

systemu,
• tworzenie użytkowników oraz zarządzanie upraw-

nieniami na podstawie zgłoszeń z systemu,
• administrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie 

incydentów związanych z systemami uprawnień,
• administrowanie bazami danych,
• tworzenie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną,
• administrowanie systemem zarządzania kopiami 

zapasowymi,
• administrowanie siecią w zakresie funkcjono-

wania systemu,
• tworzenie raportów, zestawień,
• zapewnienie wsparcia oraz kontakt z użytkow-

nikami w zakresie obsługi systemu,
• zarządzanie bezpieczeństwem, w tym poufności 

danych osobowych,
• wspieranie użytkowników w bieżących problemach.

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany 

kierunek informatyczny lub elektroniczny,
• wiedza informatyczna, mile widziane doświad-

czenie w administracji systemami IT,
• umiejętność szybkiego diagnozowania oraz 

rozwiązywania problemów,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz praca 

zespołowa,

• umiejętność budowania pozytywnych relacji 
z użytkownikami,

• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 
osobista,

• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodat-
kowym atutem.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wy-
magania, prosimy o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@
zbmgliwice.pl, z podaniem numeru referencyjnego 
i dopiskiem „aplikacja na stanowisko informaty-
ka”, w terminie do 15 stycznia 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

zarząd Budynków miejskich 
ii Towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego (przetargi nieograniczone) pn.:

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bieżące 
zasobów komunalnych i będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych 
przez zarząd Budynków miejskich ii Towarzystwo 
Budownictwa społecznego sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejony Obsługi mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
część nr 1. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bie-
żące zasobów komunalnych i będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych przez 
zarząd Budynków miejskich ii Towarzystwo Budownic-
twa społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 4. 
część nr 2. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bie-
żące zasobów komunalnych i będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych przez 
zarząd Budynków miejskich ii Towarzystwo Budownic-
twa społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 6. 
część nr 3. Obsługa konserwacyjna oraz naprawy bie-
żące zasobów komunalnych i będących w samoistnym 
posiadaniu Gminy Gliwice, administrowanych przez 
zarząd Budynków miejskich ii Towarzystwo Budownic-
twa społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 10. 

Termin składania ofert: 15 stycznia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz 
z podłączeniem budynków przy ul. kasztanowej 
1, 1a, ul. Urbana 4 i ul. kasztanowej 3 oraz wykona-
nie izolacji przeciwwilgociowej, remontu cokołów 
oraz zagospodarowania podwórza budynków przy  
ul. kasztanowej 1, 1a, ul. Urbana 4 i ul. kasztano-
wej 3 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2021 r. o godz. 11.00

wykonanie prac w zakresie stałego utrzymania 
czystości nieruchomości gminnych i TBs, ad-
ministrowanych przez zarząd Budynków miej-
skich ii Towarzystwo Budownictwa społecznego  
sp. z o.o. w Gliwicach.
część nr 1. Prace w zakresie stałego utrzymania czysto-
ści w budynkach i na terenach nieruchomości gmin-
nych oraz działek niezabudowanych, obejmujących 
nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 4.
część nr 2. Prace w zakresie stałego utrzymania czy-
stości w budynkach i na terenach nieruchomości TBs 
oraz w budynkach gminnych przy ul. Jasnej 5, ul. Jana 
Pawła ii 10-14G, obejmujących nieruchomości admi-
nistrowane przez Rejon Obsługi mieszkańców nr 4.
część nr 3. Prace w zakresie stałego utrzymania czysto-
ści w budynkach i na terenach nieruchomości gmin-
nych oraz działek niezabudowanych, obejmujących 
nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 6.
część nr 4. Prace w zakresie stałego utrzymania czysto-
ści w budynkach i na terenach nieruchomości TBs oraz 
w budynkach gminnych przy ul. Targowej 11, ul. Targo-
wej 13, ul. Targowej 15-17, obejmujących nieruchomości 
administrowane przez Rejon Obsługi mieszkańców nr 6.
część nr 5. Prace w zakresie stałego utrzymania czysto-
ści w budynkach i na terenach nieruchomości gmin-
nych oraz działek niezabudowanych, obejmujących 
nieruchomości administrowane przez Rejon Obsługi 
mieszkańców nr 10.
część nr 6. Prace w zakresie stałego utrzymania czy-
stości w budynkach i na terenach nieruchomości TBs 
oraz w budynkach gminnych przy ul. staromiejskiej 16,  
ul. Rzeczyckiej 2a-2B, ul. anny Jagiellonki 3a, obej-
mujących nieruchomości administrowane przez Rejon 
Obsługi mieszkańców nr 10.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2021 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania  
Odpadów sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych pn: 

Pełna treść dostępna na www.skladowiskogliwice.pl

Budowa placu manewrowego oraz wiaty stalo-
wej na potrzeby Punktu selektywnego zbierania 
Odpadów komunalnych na terenie Przedsiębior-
stwa zagospodarowania Odpadów w Gliwicach 
przy ul. Rybnickiej 199B.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2021 r. o godz. 9.30

izolacja, odwodnienie, utwardzenie placu po-
mocniczego dla maszyn i urządzeń związanych  
z prawidłowym procesem kompostowania.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2021 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.00

Rekultywacja kwater i, ii i iV na instalacji prze-
twarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Ryb-
nickiej 199B.

Termin składania ofert: 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.30

kOMUNIkATY
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OGłOszeNia

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta mia-
sta Gliwice, których organizatorem  

jest zakład Gospodarki mieszkaniowej

Ul. HlUBka 3B, lokal nr 7, ii piętro, pow. 
124,33 m2 + piwnica: 13,90 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 264 100,00 zł
wadium: 26 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. UDzieli 3, lokal nr 6, ii piętro, pow. 
58,15 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 167 400,00 zł
wadium: 16 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. sTaszica 11, lokal nr 3, i piętro, 
pow. 21,91 m2 + piwnica: 2,45 m2 oraz 
wc: 1,16 m2, 1 pokój, kuchnia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 66 600,00 zł
wadium: 6700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 20 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 2, ul. Niedurnego 6, telefon: 32/339-29-88.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. kRólewskieJ Tamy 53, lokal nr 1, 
parter, pow. 29,55 m2 (wysokość po-
mieszczeń 2,30 m) + piwnica: 9,23 m2, 
1 pokój, kuchnia, z dostępem do wc 
zlokalizowanego na podwórzu (stano-
wiącego część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 72 300,00 zł
wadium: 7300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 20 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. DaszyńskieGO 1, lokal nr 4, ii pię-
tro, pow. 58,57 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 12.45

cena wywoławcza nieruchomości: 181 100,00 zł
wadium: 18 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 20 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. sOBieskieGO 13, lokal nr 1, parter, 
pow. 39,99 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 119 800,00 zł
wadium: 12 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 22 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 19 stycznia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. kRólOweJ JaDwiGi 2a, lokal nr 21, 
ii piętro, pow. 29,56 m2 + wc: 0,91 m2,  
1 pokój, kuchnia, komórka, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.45
cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł
wadium: 6300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. kRUPNicza 7, lokal nr 4, ii piętro, 
pow. 47,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z wc, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 164 800,00 zł
wadium: 16 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 26 stycznia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. Pszczyńska 65, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 12.15
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
wadium: 21 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 26 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. kOzielska 22a, lokal nr i, parter, 
pow. 53,11 m2, 2 pomieszczenia, wc, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 112 400,00 zł
wadium: 11 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 stycznia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

Ul. NOwy ŚwiaT 2, lokal nr 7, iii piętro, 
pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu, w lokalu brak 
instalacji wod.-kan.
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 8.30
cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
wadium: 6400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 27 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. DUBOis 6a, lokal nr 10, parter (ofi-
cyna), pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 9.15
cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
wadium: 8900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 27 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-

symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. DOlNycH wałów 13, lokal nie-
mieszkalny (gospodarczy) nr 5, iii piętro, 
pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 5 po-
mieszczeń, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 85 700,00 zł
wadium: 8600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 stycznia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 stycznia 2021 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

Ul. wROcławska 15, lokal nr ii, parter, 
pow. 109,34 m2, 4 pomieszczenia, kory-
tarz, wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 449 300,00 zł
wadium: 45 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 8 lutego 2021 r. z ROM 2 Oddział 
1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę 
ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. doty-
czącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania cOViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania 
dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIERUCHOMOŚCI

15 lutego 2021 r. o godz. 13.30 w sali nr 206* w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego 
nr 1, stanowiącego własność skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 79,52 m2, wraz z przynależnymi 
dwoma pomieszczeniami piwnicznymi o łącznej powierzchni 17,74 m2, usytuowanego w budynku przy 
ul. kozielskiej 9a, wraz z udziałem wynoszącym 1433/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną nr 490, obręb Nowe miasto, objętą księgą wieczystą 
nr Gl1G/00014553/9, o powierzchni 844 m2. 
Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1G/ 
00014553/9 wolny od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobo-
wiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 166 000 zł
wadium: 16 600 zł
minimalne postąpienie: 1660 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 
r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia 
podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują 
m.in. przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1910 
z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego na 
podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego  
nr 278/2020 z 17 września 2020 r. i zarządze-
nia Prezydenta Miasta Gliwice wykonujące-
go zadania z zakresu administracji rządowej  
nr PM-2929/2020 z 19 października 2020 r. 
oraz wykazu nr 31/SP/2020 stanowiącego 
załącznik do zarządzenia PM-2929/2020. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 1 położony jest na parterze i I piętrze 
oficyny, przy ul. Kozielskiej 9A. Składa się z: 
klatki schodowej, 1 pokoju z aneksem ku-
chennym, 3 pokoi, pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego. Łącznie powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi: 79,52 m2. Do lokalu przynale-
żą 2 pomieszczenia w piwnicy o łącznej po-
wierzchni 17,74 m2. Lokal jest wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewanie centralne, węglowe (piec znajduje 
się w piwnicy). Na ścianach tynki zwykłe – ma-
lowane. Na podłogach panele i kafelki. Okna 
PCV, drzwi drewniane-płytowe, typowe. Stan 
techniczny lokalu – przeciętny. 
Z prawem własności lokalu związany jest 
udział wynoszący 1433/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie własności 
gruntu, obejmującego działkę geodezyjną  
nr 490, obręb Nowe Miasto, zapisaną w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00014553/9, o łącznej 
powierzchni 844 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie 
z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, zostało 
wydane zaświadczenie o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w ak-
cie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
(uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w central-
nej części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście Miasta, tzw. centralne tereny 
miasta), przedmiotowa nieruchomość leży 
na obszarze oznaczonym symbolem: 54mw, 
co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe 
o wysokiej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajdują się kamie-
nice mieszkalne, drobne punkty handlowo
-usługowe. W dalszym sąsiedztwie znajdują 
się również ogródki działkowe i obiekty uży-
teczności publicznej. Przystanki komunikacji 
miejskiej znajdują się w odległości około 100 
metrów. Nieruchomość położona jest w od-
ległości ok. 1 km od ścisłego centrum. Teren 
przedmiotowej nieruchomości uzbrojony jest 
w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 
teletechniczną i energii elektrycznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy 
przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
ze stanem nieruchomości.
Nieruchomość  zostanie udostępniona ce-
lem oględzin 3 lutego 2021 r. w godz. 14.30 
– 15.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą określone w ni-

niejszym ogłoszeniu wadium w formie pie-
niężnej do 9 lutego 2021 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z za-
znaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, 
lokal przy ul. Kozielskiej 9A/1, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu de-
cyduje data uznania ww. rachunku Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w prze-

targu ceny nieruchomości przez oferenta, 
który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetar-
gu, którzy przetargu nie wygrają, bez moż-
liwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra 
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi 
uprawnieniami do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obec-
nymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszcze-
nia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwier-
dzonego prawa do rekompensaty (art. 14  
ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji pra-
wa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w prze-
targu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub 
decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego oraz 
złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia 
kwoty równej wysokości ustalonego wadium, 
w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć 
do 5 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być 
ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób 
uprawnionych do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z okre-
śleniem wybranej formy realizacji prawa do 
rekompensaty i posiadać stosowną adnota-
cję na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wyso-

kości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu 

osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego 

w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego – w przy-
padku osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy notarialnej 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.

Akt notarialny powinien zostać zawarty do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieru-
chomości, nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022 
7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłaco-
ne wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach de-
klaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wy-
konującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-2929/2020 z 19 paździer-
nika 2020 r. na podstawie podanego do pu-
blicznej wiadomości wykazu nr 31/SP/2020, 
stanowiącego załącznik do niniejszego za-
rządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
przedmiotowej nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nie-
ruchomością przejmuje nabywca z chwilą 
zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania 
z zakresu administracji rządowej jako organ wła-
ściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu  
w  zakładce  „oferta  nieruchomości”  oraz 
na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A. Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – or-
ganizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni 
przed otwarciem przetargu, może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach infor-
mację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków uczestnik przetargu bę-
dzie mógł w nim uczestniczyć.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony 
będzie w prasie o zasięgu obejmującym co 
najmniej powiat („Dziennik Gazeta Prawna” 
oraz „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”). 
Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYkONUJĄCY ZADANIA Z ZAkRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAkO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SkARBU PAŃSTWA,

OGŁASZA

iNFORmacJa szczeGółOwa o OcHRONie DaNycH OsOBOwycH 
zBieRaNycH PRzez URzĄD mieJski w GliwicacH1

gospodarowanie nieruchomościami
Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie,  telefonicznie  lub osobiście do protokołu w  Informacji Głównej w holu Urzędu od  
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 
publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, 
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do 
danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), 
a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pań-
stwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych 
osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współ-
administratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym 
nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGłOszeNia
NIERUCHOMOŚCI

15 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w sali nr 206* w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 48,33 m2, wraz z przynależną toaletą oraz piwnicą o łącznej powierzchni 
5,47 m2, usytuowanego w budynku przy ul. kozielskiej 9, wraz z udziałem wynoszącym 793/10 000 
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną 
nr 490, obręb Nowe miasto, objętą księgą wieczystą nr Gl1G/00014553/9, o powierzchni 844 m2. 
Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00014553/9 wolny 
od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
108 000 zł
wadium: 10 800 zł
minimalne postąpienie: 1080 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1910 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego 
nr 278/2020 z 17 września 2020 r. i zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 
nr PM-2929/2020 z 19 października 2020 r. oraz wykazu nr 31/
SP/2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-2929/2020. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 3 położony jest na I piętrze wielorodzinnego, III-piętro-
wego budynku, przy ul. Kozielskiej 9. Składa się z: przedpokoju, 
kuchni, 2 pokoi. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 
48,33 m2. Do lokalu przynależy toaleta oraz piwnica o łącznej po-
wierzchni 5,47 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe (piec węglowy w kuch-
ni). Na ścianach tynki zwykłe – malowane. Podłogi drewniane 
z desek w jednym pokoju, w kuchni i drugim pokoju z płyt OSB, 
znacznie zużyte. Okna PCV wymienione, nowe, drzwi drewniane, 
malowane farbą olejną. Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 
793/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności 
gruntu, obejmującego działkę geodezyjną nr 490, obręb Nowe 
Miasto, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00014553/9, 
o łącznej powierzchni 844 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie z art. 2 ust. 2 usta-
wy o własności lokali, zostało wydane zaświadczenie o jego 
samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w akcie notarialnym 
jego zbycia. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście 
Miasta, tzw. centralne tereny miasta, przedmiotowa nieruchomość 
leży na obszarze oznaczonym symbolem: 54mw, co oznacza tere-
ny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajdują się kamienice mieszkalne, drob-
ne punkty handlowo-usługowe. W dalszym sąsiedztwie znajdują 
się również ogródki działkowe i obiekty użyteczności publicz-
nej. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w odległości 
około 100 metrów. Nieruchomość położona jest w odległości  
ok. 1 km od ścisłego centrum. Teren przedmiotowej nieruchomo-
ści uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 
teletechniczną i energii elektrycznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobo-
wiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 3 lutego 
2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieru-
chomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie 
pieniężnej do 9 lutego 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, 
lokal przy ul. Kozielskiej 9/3, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania 
ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieru-

chomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu 

nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 
Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wy-
pędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym 
wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wyso-
kości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 
ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli 
zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi grani-
cami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty 
należy przedłożyć do 5 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódz-
kim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na 
decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 

obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
– w przypadku osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy notarialnej, z zastrzeżeniem, iż za doko-
nanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą 
niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, 
bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu admini-
stracji rządowej nr PM-2929/2020 z 19 października 2020 r. na 
podstawie podanego do publicznej wiadomości wykazu nr 31/
SP/2020, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje 
nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu admini-
stracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania nieru-
chomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, 
na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków 
uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce: 
O Gliwicach/Oferta nieruchomości do zbycia oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: Menu/Ogłoszenia 
i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu. Ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz zostanie opublikowane 
w prasie lokalnej („Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”).
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie 
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat („Dziennik Gazeta 
Prawna” oraz „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”). 
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

15 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali nr 206* w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 72,98 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 4,17 m2, usytuowa-
nego w budynku przy ul. kozielskiej 9, wraz z udziałem wynoszącym 1137/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną nr 490, 
obręb Nowe miasto, objętą księgą wieczystą nr Gl1G/00014553/9, o powierzchni 844 m2. 
Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00014553/9 wolny 
od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
151 000 zł
wadium: 15 100 zł
minimalne postąpienie: 1510 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1910 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Wojewody 
Śląskiego nr 278/2020 z 17 września 2020 r. i zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej nr PM-2929/2020 z 19 października 
2020 r. oraz wykazu nr 31/SP/2020 stanowiącego załącznik 
do zarządzenia PM-2929/2020. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 6 położony jest na II piętrze wielorodzinnego, III-piętro-
wego budynku, przy ul. Kozielskiej 9. Składa się z: przedpokoju, 
kuchni, 2 pokoi, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Łącznie 
powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 72,98 m2. Do lokalu 
przynależy piwnica o powierzchni 4,17 m2. Lokal wyposażony 
jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie 
piecowe (2 piece kaflowe w pokojach). Na ścianach tynki 
zwykłe – malowane. Podłogi drewniane z desek i płyt OSB 
z wykładziną PCV, znacznie zużyte. Okna PCV wymienione, 
nowe, drzwi drewniane, malowane farbą olejną. Tynki ścian 
częściowo spękane, wymagają wymiany, podłogi wymagają 
wymiany. Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział wyno-
szący 1137/10 000 w częściach wspólnych budynku 
i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną  
nr 490, obręb Nowe Miasto, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00014553/9, o łącznej powierzchni 844 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy o własności lokali, zostało wydane zaświadczenie o jego 
samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w akcie notarialnym 
jego zbycia. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście Miasta, tzw. centralne tereny miasta, przedmio-
towa nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem: 
54mw, co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej 
intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajdują się kamienice mieszkalne, 
drobne punkty handlowo-usługowe. W dalszym sąsiedztwie 
znajdują się również ogródki działkowe i obiekty użyteczno-
ści publicznej. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się 
w odległości około 100 metrów. Nieruchomość położona jest 
w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum. Teren przedmio-
towej nieruchomości uzbrojony jest w sieć wodociągową, 
kanalizacyjną, gazową, teletechniczną i energii elektrycznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zo-
bowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości.
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 3 lutego 
2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie 
pieniężnej do 9 lutego 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, 
lokal przy ul. Kozielskiej 9/6, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania 
ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny nieru-

chomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy prze-

targu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wy-
pędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., 
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym 
wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wyso-
kości potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 
ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli 
zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi grani-
cami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 

uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty 
należy przedłożyć do 5 lutego 2021 r. do godz. 15.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wojewódz-
kim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną adnotację na 
decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 

obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-

tarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
– w przypadku osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za doko-
nanie wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze sprzedażą 
niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy-
stąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej nr PM-2929/2020 z 19 października 
2020 r. na podstawie podanego do publicznej wiadomości 
wykazu nr 31/SP/2020, stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przej-
muje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej jako organ właściwy do gospodarowania 
nieruchomościami Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator 
przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetar-
gu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie w prasie 
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat („Dziennik Gazeta 
Prawna” oraz „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”). 
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYkONUJĄCY ZADANIA Z ZAkRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAkO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SkARBU PAŃSTWA,

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYkONUJĄCY ZADANIA Z ZAkRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAkO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SkARBU PAŃSTWA,

OGŁASZA

iNFORmacJa szczeGółOwa o OcHRONie DaNycH OsOBOwycH zBieRaNycH PRzez URzĄD mieJski w GliwicacH1

gospodarowanie nieruchomościami
Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do 
danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGłOszeNia
NIERUCHOMOŚCI

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
15 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomo-
ści niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 515, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 060 600,00 zł
wadium: 106 060,00 zł
minimalne postąpienie: 10 610,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 wrze-
śnia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i Kw:
• dz. nr 515, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – 

grunty orne, o pow. 0,5268 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00036169/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w zachodniej części 
miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do mocno 
wydłużonego prostokąta. Działka częściowo ogro-
dzona (ogrodzenie nie stanowi własności Miasta 
Gliwice i nie jest przedmiotem zbycia). 
Z uwagi na szerokość działki (ok. 15 m) nie nadaje się 
ona do samodzielnego zagospodarowania na cele 
mieszkaniowe lub usługowe (zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego). W przy-
padku planowanej zabudowy terenu konieczne bę-
dzie wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 
Przedmiotowa działka nie jest skomunikowana z dro-
gą publiczną. Od strony ul. Daszyńskiego możliwa 
jest realizacja wyłączenia dojścia do działki. Pod-
łączenie przedmiotowej działki bezpośrednio do 
ulicy Daszyńskiego (z włączeniem nowym zjazdem) 
nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące warunki 
techniczne dotyczące lokalizacji zjazdów z dróg klasy 
technicznej Z. Skomunikowanie winno odbywać się 
poprzez tereny działek sąsiednich, w śladzie plano-
wanych dróg oznaczonych symbolami: 015KDD 1/2 
i/lub 016KDD 1/2, a następnie z wykorzystaniem pla-
nowanej drogi 07KDL 1/2 z włączeniem ruchu drogo-
wego do ulicy Daszyńskiego w Gliwicach w miejscu 
istniejącego połączenia. Niniejsze wymaga uzyskania 
tytułu prawnego w zakresie możliwości przechodu 
i przejazdu na terenach działek pośrednich (np. na 
zasadzie ustanowienia służebności drogowej o szero-
kości min. 5,0 m, o ile ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie stanowią 
inaczej) oraz budowy brakujących fragmentów dróg, 
umożliwiających zapewnienie fizycznej (faktycznej) 
możliwości przechodu i przejazdu (obecnie wybu-
dowany jest jedynie ok. 100-metrowy odcinek drogi 
wewnętrznej na działce nr 821/2, w obrębie Przed-
mieście, o zmiennej szerokości (ok. 6,0 – 6,5 m), zlo-
kalizowany w śladzie planowanej drogi 07KDL 1/2).
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej 
granicy działki. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wnio-
sek i koszt nabywcy nieruchomości. 
W granicy przedmiotowej działki przechodzi praw-
dopodobnie sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wie-
czystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmio-
towa działka. Nabywca przejmuje nieruchomości 
w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona 
jest na terenie, dla którego od 27 sierpnia 2011 
r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów związanych bezpośred-
nio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwi-
cach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., 
poz. 3010, 3019.
Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowa 
działka położona jest na terenach oznaczonych sym-
bolami: 16 m,  17 m,  18 m  – co oznacza: tereny 
mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy 
– istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 
24 M ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jed-
norodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo

-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

1 mNU – co oznacza tereny mieszkaniowo-usługo-
we o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 
15 MNU ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i usługowa,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,

c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkal-

nych dla celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsztatów powo-
dujących zwiększenie ruchu samochodowego,

b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie 
jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,

c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

015 kDD 1/2,  016 kDD 1/2 – co oznacza tereny ulic 
dojazdowych – projektowanych.
Dla terenów oznaczonych symbolami m.in. od 
013 KDD 1/2 do 017 KDD 1/2 ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, zaliczone 
zostały w ww. planie do terenów dróg publicznych.
Dla terenów oznaczonych symbolami: 16 M, 17 M, 
18 M, 1 MNU, ustalone zostały na rysunku planu 
nieprzekraczalne linie zabudowy.
Działka nr 515, obręb Przedmieście, w ww. planie 
położona jest w granicach:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości 

obiektów budowlanych oraz naturalnych, zwią-
zanym ze strefą od lotniska,

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogą-
cych być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 
5 km od lotniska.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 marca 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie interneto-
wej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nie-
ruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpusz-
czane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządze-
nia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach infor-
mację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków, 
uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. wadium
Wadium w wysokości 106 060,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 515, obręb Przedmieście, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-

na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 9 marca 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne (wydane  
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
2320/20 z 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 515, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,5268 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego,  
z KW nr GL1G/00036169/0, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną jako nabywca nieruchomości o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 14 kwietnia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990),

OGŁASZA

iNFORmacJa szczeGółOwa o OcHRONie DaNycH OsOBOwycH 
zBieRaNycH PRzez URzĄD mieJski w GliwicacH1

gospodarowanie nieruchomościami
Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 
lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów 
informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 
w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą,  
w tym dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych 
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie 
z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomo-
ści obejmującej zabudowaną:
• dz. nr 24/3, obręb zalew 

czechowice, o powierzchni 
0,1166 ha, użytek Bi – in-
ne tereny zabudowane,  
kw Gl1G/00013292/4, poło-
żonej przy ul. ziemięcickiej 20.

termin przetargu: 26 stycznia 2021 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
278 800,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwol-
nienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
wadium: 27 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 
2021 r.
------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości:
• dz. nr 933/4, obręb Przyszów-

ka, o pow. 0,1049 ha, użytek: 
Riiib – grunty orne, zapisana 
w kw nr Gl1G/00029567/8 
oraz ½ udziału w działce  
nr 933/2, obręb Przyszówka, 
o pow. 0,0141 ha, użytek: 
Riiib – grunty orne, zapisanej 
w kw nr Gl1G/00029567/8, 
dla której złożono wniosek 
o odłączenie i założenie dla 
niej nowej księgi wieczystej.

termin przetargu: 26 stycznia 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*.
cena wywoławcza nieruchomości:  
309 100,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatko-
wana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 30 910,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 
2021 r.
------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości: 
• dz. nr 292, obręb czechowice 

zachód, o pow. 0,2903 ha, 
użytek: RiVb – grunty orne 
(0,2701 ha), B – tereny miesz-
kaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w kw nr Gl1G/00014878/3. 
Położona przy ul. Grzybowej 
w Gliwicach, stanowiącej wła-
sność miasta Gliwice.

termin przetargu: 23 lutego 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
622 350,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatko-
wana 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 62 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 
2021 r.
------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości 
obejmującej niezabudowane:
• działki nr 193/1, 193/2, 

193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 
193/7, 193/8, 191, 188, 
obręb kozłówka, o łącz-
nej powierzchni 0,6271 ha,  
kw Gl1G/00018855/4, w re-
jonie ul. lubelskiej.

termin przetargu: 23 lutego 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 
1 814 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera 
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
wadium: 181 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 
2021 r.
------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 

1168, obręb stare miasto, 
o pow. 0,0466 ha, użytek Bi 
– inne tereny zabudowane,

• prawo własności działki nr 
1169, obręb stare miasto, 
o pow. 0,0017 ha, użytek B – 
tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o cha-
rakterze usługowym o numerze 
ewid. 2250, o pow. użytkowej 
1630,81 m2, położonym przy  
ul. stanisława moniuszki 
13 w Gliwicach, dla których pro-
wadzona jest księga wieczysta  
nr Gl1G/00058759/3.
termin przetargu: 23 lutego 2021 r., 
godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 
3 664 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43  
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.
wadium: 366 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 
2021 r.
------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• część nieruchomości oznaczo-

na geodezyjnie jako działka 
nr 75/1, obręb stare miasto, 
o powierzchni 0,1517 ha, z kw 
nr Gl1G/00032877/8, położo-
na w Gliwicach przy ul. Ber-
beckiego, użytek: Bz – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

termin przetargu: 2 marca 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*. 
cena wywoławcza nieruchomości:  
683 000,00 zł brutto 
Cena zawiera podatek VAT w wysokości  
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług - t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.
wadium: 68 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 
2021 r. 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta 
Gliwice, których organizatorem jest wydział Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego 

w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość  

czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / 

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 

wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

zarząd Budynków miejskich ii Towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. Ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu  
za najem lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 21,  

pow. 47,17 m2.
termin przetargu: 25 stycznia 2021 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1100,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej  
www.tbs2.pl

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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