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arena glIwIce

tak potrafią tylko oni!

czworonożni przyjaciele na 25. urodziny
czy potraficie sobie wyobrazić, że za kilkanaście dni korytarze areny gliwice, 
arena główna, a nawet garaż podziemny gliwickiej hali widowiskowo-spor-
towej będą miejscem niezwykłej, jubileuszowej wystawy psów rasowych? 
Już 12 i 13 lutego setki czworonożnych pupili i ich właściciele stoczą zaciętą 
rywalizację, a spośród zebranych kandydatów sędziowie wyłonią championa 
piękności: krajowego i międzynarodowego.

Związek Kynologiczny w Polsce 
z Oddziałem w Katowicach 
zaprasza na XXV Jubileuszową 
Międzynarodową Wystawę Psów 
Rasowych, która odbędzie się 
w drugi weekend lutego w gli-
wickiej Arenie. Kandydujący 
w zmaganiach pupile będą mieli 
szansę uzyskania tytułu cham-
piona piękności krajowego, jak 
i międzynarodowego, a goście 
wystawy – możliwość spotkania 
z najbardziej doświadczonymi 
hodowcami psów z najróżniej-
szych zakątków świata, wymie-

nienia swoich doświadczeń 
i okazję do propagowania ras 
polskich. 

Przestrzeń Areny Gliwice zosta-
nie specjalnie zaaranżowana 
pod te szczególne, jubileuszowe 
wydarzenie, a na zwiedzających 
wystawę będzie czekać również 
niezastąpiona ekipa SzamAreny 
wraz z kultowymi już w pewnych 
kręgach pysznościami. Miłośnicy 
psów rasowych tę datę mają za-
pisaną w kalendarzu od dawna, 
a jeśli wy nie – koniecznie to 

nadróbcie. Podczas lutowego 
wydarzenia w Gliwicach swoją 
kandydaturę zaprezentują setki 
czworonogów, a hala wypełni się 
niemal po same brzegi. 

Jeśli psiaki są bliskie twojemu 
sercu lub po prostu – szukasz 
ciekawego pomysłu na rodzinne 
spędzenie weekendu, to będzie 
strzał w dziesiątkę. Bilety wstępu 
kupisz w dniach wydarzenia w ka-
sach biletowych Areny Gliwice. 

 (ARENA GLIWICE)

Już za kilkanaście dni gruziński narodowy Balet „Sukhishvili” zachwyci gości areny gliwice. 
nazywają ich huraganem na scenie, ich występy widziało już ponad 90 milionów widzów, 
a ich historia jest inspiracją dla filmów, książek i światowej mody.
100 tancerzy, 2500 kostiumów 
oraz orkiestra zabiorą nas w na-
prawdę niezwykłą podróż. Mówi 
się, że ich taniec rzuca wyzwanie 
prawom grawitacji, a widzowie 
zapamiętują ich występy do końca 
życia. W Polsce Narodowy Balet 
Gruziński „Sukhishvili” zaprezentu-
je swoje najwspanialsze i najnow-
sze tańce i zaskoczy publiczność 
fantastyczną choreografią, niesa-
mowitą energią – to wszystko przy 
fenomenalnej muzyce na żywo.

Ósmy cud świata  
w Gliwicach
11 lutego, podczas unikalnego 
tanecznego show w Małej Arenie, 

Gruziński Balet Narodowy „Suk-
hishvili” – jeden z czołowych i naj-
większych tanecznych zespołów 
świata, który posiada swoją wła-
sną orkiestrę, pokaże, co potrafi. 
W swojej historii wyruszył na 
ponad 300 tournée, a członkowie 
zespołu 11 razy objechali 5 konty-
nentów i 90 krajów, odbyli tysiące 
koncertów, które łącznie widziało 
dziesiątki milionów widzów na 
całym świecie. Występ zespołu 
nazwano „najlepszym show na 
Broadwayu”, w Australii uznany 
był on za „ósmy cud świata”, a po 
koncercie w Lа Scali kurtynę pod-
noszono aż 14 razy, pobijając tym 
samym rekord Caruso (podniesie-
nie kurtyny 11 razy).

sztorm na scenie
Gruziński Balet Narodowy „Suk-
hishvili” powstał 70 lat temu 
i bazuje na tradycyjnych tańcach 
narodowych. Aby występy były 
jeszcze bardziej spektakularne, 
zespół opracował nowe układy, 
będące doskonałym połącze-
niem urokliwego folku i kroków 
współczesnych. Elementy sztuki 
walki i akrobacje, bajecznie kolo-
rowe kostiumy oraz dynamiczna, 
opowiedziana z niebywałą pasją 
historia sprawiają, że „Sukhishvili” 

stanowi doskonałe show dla całej 
rodziny: od dzieci aż po seniorów. 
Zespół cały czas odświeża i aktu-
alizuje swój program. W ramach 
europejskiej trasy koncertowej 
roku 2022 widzowie zobaczą naj-
nowszy program koncertu, otrzy-
mają z niczym nie porównywalne 
emocje i potężny ładunek energii, 
jaki mogą dostarczyć jedynie 
„niebezpieczne tańce gruzińskich 
mężczyzn”. O tym i innych wydarze-
niach w Arenie Gliwice przeczytacie 
na www.arenagliwice.com.
 (ARENA GLIWICE)
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Postępy na placu budowy wielkiej miejskiej inwestycji są coraz bardziej widoczne. o ich zaawansowaniu 
świadczą też zmiany zachodzące we wnętrzach poszczególnych obiektów – budynku głównego, nowego 
tunelu podziemnego czy zabytkowej wieży ciśnień. rosnący na tyłach gliwickiego dworca PkP nowoczesny 
kompleks centrum Przesiadkowego z charakterystycznymi „falami” zadaszeń to dziś priorytetowa inwestycja 
dla gliwickiego samorządu i – przyszłościowo – następna wizytówka gliwic.
W ostatnim czasie w budynku 
głównym cP, służącym w przyszło-
ści do obsługi pasażerów, położono 
okładziny granitowe na posadzkach 
I piętra, parteru oraz schodów po-
między tymi kondygnacjami i roz-
poczęto montowanie konstrukcji 
balustrad. W obiekcie trwają dal-
sze prace związane z montażem 
wentylacji, klimatyzacji, instalacji 
elektrycznej i niskoprądowej, 
okładzin HPL (bardzo trwałych, 
estetycznych laminatów, które za-
chowują niezmienny wygląd przez 
lata, są wytrzymałe na uderzenia, 
zginanie czy rozrywanie, obojętne 
na środki chemiczne oraz odporne 
na promieniowanie słoneczne), 
tzw. suchej zabudowy oraz sufitów 
podwieszanych – w tym drewnia-
nych, umiejscowionych w holu 
głównym. Budowlańcy mogą 
odhaczyć etap układania płytek 
w pomieszczeniach przyszłych 
toalet oraz wykonanie stolarki 
drzwiowej aluminiowej i stalowej.

W przyszłym budynku pomoc-
niczym (z pomieszczeniami 
przeznaczonymi pod wynajem) 
także trwa „wykończeniówka”. 
Kontynuowane są prace przy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i HVAC łączącej w jeden system 

ogrzewanie, klimatyzację i wen-
tylację. Wkrótce rozpocznie 
się montaż podkonstrukcji pod 
daszek szklany. W budynku cały 
czas trwa też montaż stolarki 
drzwiowej.

Budowlańcy zakończyli układanie 
pokrycia na wszystkich wiatach 
zadaszenia głównego. Aktu-
alnie montują podkonstrukcje 
pod siatki cięto-ciągnione na 
wiacie nr 6, trasy kablowe i oka-
blowanie na wiatach nr 5 i 6, 
a na wiatach nr 1 i 2 – oprawy 
oświetleniowe. Obudowują też 
blachą tytanowo-cynkową słu-
py podtrzymujące konstrukcję 
zadaszeń. Na czterech wiatach 

gotowa jest ponadto instalacja 
fotowoltaiczna, która na dwóch 
pozostałych znajduje się jeszcze 
w fazie montażu i rozprowadza-
nia okablowania. 

W strefie przejść podziemnych 
– w nowym tunelu – zakończo-
no układanie płyt granitowych 
na całej długości obiektu oraz 
montaż płyt betonowych na 
wyjściach. Budowlańcy montują 
obecnie sufit podwieszany wraz 
z wypełnieniem. 

W obrębie murów oporowych 
wykonano schody terenowe 
i rozpoczęto montaż podkon-
strukcji pod płyty betonowe, 

a także balustrad i pergoli. 
W pobliskiej zabytkowej wieży 
ciśnień trwają prace związane 
z tzw. białym montażem, czyli 
podłączaniem armatury do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. 
nowością jest rozpoczęcie prac 
projektowych związanych z dru-
gim historycznym obiektem na 
terenie centrum Przesiadkowe-
go – budynkiem dawnej Huty 
Szkła przy ul. toszeckiej 2b. 

w strefie dróg wewnętrznych 
cP zakończono większość prac 
związanych z wykonaniem na-
wierzchni granitowych peronów 
pod wiatami nr 1 i 2. Prace w tym 
zakresie trwają teraz pod wiatą 
nr 4. Wzdłuż muru oporowego 
oraz pod wiatami nr 3 i 4 wyko-
nywane są konstrukcje drogowe, 
dodatkowo na całej długości muru 
prowadzone są roboty związane 
m.in. z doprowadzeniem poszcze-
gólnych sieci do wieży ciśnień. 
Dostarczono i zamontowano 
stację transformatorową, trwa 
jej wyposażanie.

na wjeździe do centrum Prze-
siadkowego od strony ul. toszec-
kiej powstaje nawierzchnia chod-
nika. Z kolei przy ul. tarnogórskiej 
zakończono prace związane z wy-
konaniem nawierzchni chodnika 
i ścieżki rowerowej (z wyjątkiem 
zjazdu na teren „Elipsy”, ze wzglę-
du na kolizję z siecią Orange) oraz 
warstwy ścieralnej jezdni. Pozwo-
liło to na przywrócenie ruchu 
ulicznego w obu kierunkach. Przy 
ul. Tarnogórskiej trwa obecnie 
montaż słupów oświetleniowych.

W niedalekiej przyszłości Cen-
trum Przesiadkowe powstające 
po północnej stronie gliwickie-
go dworca kolejowego skupi 

wszystkie środki transportu 
miejskiego, wpłynie na popra-
wę komfortu i jakości podróży 
mieszkańców całego regionu, 
zwiększy też bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów i kierow-
ców. Inwestycję realizuje kon-
sorcjum firm: Mostostal Zabrze 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego SA 
i Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA. Koszt prac to 
około 184 mln zł. Na ten cel ze 
środków unijnych pozyskano 
129,5 mln zł. Roboty powinny 
zakończyć się z początkiem 
2023 r.

Po południowej 
stronie dworca 
kolejowego prze-
budowywany jest 
układ drogowy,  
który wraz z cen-
trum Przesiadko-
wym stworzy przy-
jazną i funkcjonalną 
przestrzeń miejską. 
na obszarze tym, 
w miarę sprzyja-
jących warunków 
pogodowych, 
prowadzone są 
prace związane 
z infrastrukturą 
podziemną.

Całość tych robót realizuje Eu-
rovia Polska SA. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta to 
ponad 41 mln zł. Umowny termin 
zakończenia robót budowlanych 
to koniec 2022 r.
 (kik)

zimą robota wre w środku

Budynek główny

Budynek pomocniczy
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o edukacji z otwartą głową i sercem

wyremontowany budynek przy ul. Parkowej 5, znany jako Scena Bojków, 
został przeznaczony na działalność nowo powstałego centrum kultury 
Victoria. decyzją radnych rady Miasta gliwice dawna filia Młodzieżo-
wego domu kultury w gliwicach posłuży do budowania kulturalnej 
oferty Victorii.
– Obiekt w Bojkowie wzmocni 
ofertę Centrum Kultury Victoria, 
która będzie realizowana w kilku 
miejscach w Gliwicach. Z budynku 
w Bojkowie będą korzystały orga-
nizacje kulturalne, które działają 
na terenie miasta. Mamy też na 
uwadze potrzebę prowadzenia 
działań w dzielnicy Bojków, w tym 
zajęć edukacyjnych. Przed CK Vic-
toria otwiera się także możliwość 
komercyjnego wykorzystania 
obiektu przy ul. Parkowej – wy-

jaśniał w czasie sesji RM Gliwice 
Paweł Ciepliński, dyrektor CK 
Victoria.

Gliwiccy radni jednogłośnie 
przychylili się do zawarcia umo-
wy dzierżawy budynku przy ul. 
Parkowej przez CK Victoria na 
30 lat. Warto przypomnień, że 
budynek dysponuje nowoczesną 
salą z widownią na 230 osób 
i sceną, a także salą konferencyj-
ną. Miasto Gliwice sfinansowało 

wieloetapowy remont obiek-
tu, który kosztował przeszło  
4,3 mln zł. Od 2015 do 2020 roku 
wzmocniono dach, odnowiono 
pomieszczenia, zamontowano 
nowe instalacje elektryczne, 
gazowe, odgromowe i wodno-
-kanalizacyjne oraz centralne 
ogrzewanie. Obecnie CK Victoria 
planuje kalendarz wydarzeń na 
2022 rok. O szczegółach bę-
dziemy informować na bieżąco.
 (mm)

Metoda dSe to efektywny model edukacji dzieci i młodzieży z zespołem downa, której możliwości poznali także 
rodzice i pedagodzy z gliwic. 22 stycznia w cechowni w nowych gliwicach odbyła się konferencja warsztatowo-
-szkoleniowa zorganizowana przez fundacje tośka i Przyjaciele oraz Ja teŻ. w konferencji udział wzięła ewa weber, 
zastępczyni prezydenta gliwic odpowiedzialna m.in. za obszar edukacji.
Celem wydarzenia była szeroko 
pojęta dyskusja nad możliwo-
ścią wprowadzenia metody DSE 
(Down Syndrome Education) do 
gliwickich szkół i przedszkoli. 
Do udziału w konferencji zostali 
zaproszeni rodzice, nauczyciele, 
terapeuci, opiekunowie i dyrek-
torzy placówek oświatowych. 
Prowadzący sesje warsztatowe 
– Małgorzata Bulczak, prezes 
zarządu fundacji JA TEŻ oraz 
członkowie fundacji Tośka i Przy-
jaciele – posiadają certyfikaty 
DSE International, międzyna-
rodowej organizacji charyta-
tywnej, która wspiera badania 
naukowe i dostarcza oparte na 
dowodach porady i informacje 
w celu poprawy wyników lecze-
nia dzieci z zespołem Downa na 
całym świecie.

Konferencja odbyła się między 
godz. 10.00 a 16.00 i złożyły 
się na nią trzy sesje. Na po-
czątku wydarzenia został za-
prezentowany Gdański Model 

Edukacyjny. Fundacja JA TEŻ 
wskazała sposoby budowa-
nia modelu edukacji dzieci 
z zespołem Downa na gruncie 
gliwickim. W drugiej części 
przedmiotem zainteresowania 
uczestników były narzędzia 
edukacji, takie jak edukacja 
wyprzedzająca i nauczanie 
rówieśnicze. W trzecim bloku 
warsztatowym była mowa 
o włączeniu społecznym, po-
trzebie budowania poczucia 
własnej wartości u dzieci i mło-
dzieży z zespołem Downa. Nie 
zabrakło także czasu na dysku-
sję i wymianę doświadczeń.

– Współpraca gliwickiego 
samorządu z fundacją Tośka 
i Przyjaciele na pewno po-
skutkuje zwiększeniem efek-
tywności realizacji zadań na 
rzecz dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz 
ich rodziców, a także świad-
czenia kompleksowej i spójnej 
pomocy dziecku i jego rodzinie. 

Przez to może przyczynić się do 
zwiększenia szans edukacyj-
nych uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Przedszkola i szkoły niepu-

bliczne, w tym te dedykowane 
dzieciom i uczniom z niepełno-
sprawnościami, są istotnym 
uzupełnieniem sieci publicz-
nych przedszkoli i szkół w na-

szym mieście. Oferują one sze-
roki zakres zajęć i opiekę nad 
dziećmi. Niepubliczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 
i inne podmioty realizujące 
zadania z zakresu wczesnego 
wspomagania rozwoju zapew-
niają zwiększenie dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej 
na rzecz dzieci od momentu 
wykrycia niepełnosprawności 
lub zagrożenia niepełnospraw-
nością. Z ogromną radością 
odbieram wszelkie inicjatywy 
na rzecz dzieci i młodzieży 
i z przyjemnością wzięłam 
udział w dzisiejszej konferen-
cji – powiedziała ewa weber, 
zastępczyni prezydenta gliwic.

Konferencja warsztatowo-szko-
leniowa „DSE – Down Syndrome 
Education. Efektywna edukacja 
dzieci i młodzieży z zespołem 
Downa” została dofinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice. 

 (mm)

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia, obchodzonego 27 stycznia, 

składam Panu Dyrektorowi oraz Pracownikom 
Powiatowego Urzędu Pracy wyrazy szacunku 
i uznania za zaangażowanie, profesjonalizm 

i odpowiedzialność, którą wykazujecie Państwo 
w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej.

Dziękuję Państwu za aktywizację zawodową 
mieszkańców miasta Gliwice i rozwiązywanie 
problemów na rynku pracy, szczególnie teraz, 

w okresie epidemii COVID–19.  
Niskie bezrobocie w naszym mieście, które 

przyczynia się do jego pozytywnego wizerunku 
i poprawy jakości życia mieszkańców, jest 

niewątpliwie także Państwa zasługą.

Wyrażam nadzieję, że mimo wielu 
napotykanych trudności będzie towarzyszyła 

Państwu siła, cierpliwość i wiara w sens 
wykonywanej pracy.

Życzę wszystkim dalszej wytrwałości 
w realizacji zadań zawodowych, kolejnych 

sukcesów i satysfakcji z dobrze wypełnianych 
obowiązków, a także by zawsze dopisywało 

Państwu zdrowie, siła ducha i niewyczerpana 
energia w osiąganiu zamierzeń. 

Proszę przyjąć także życzenia wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Gliwic
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Jak co roku Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach zaplanował szereg istotnych in-
westycji.

Kolejne  
remonty dróg

W bieżącym roku ZDM wyremontuje 
drogi gminne:

 nawierzchnię ul. Paderewskiego 
w dzielnicy Obrońców Pokoju (I etap 
remontu obejmie jezdnię na wyso-
kości nieruchomości od nr 2 do 40);

 nawierzchnię jezdni i chodników ul. 
Michałowskiego w Szobiszowicach 
(będzie to II etap prac, które będą 
prowadzone od ul. Lublinieckiej do 
Bernardyńskiej);

 ul. wiślaną w Sośnicy (na odcinku od 
ul. Jesiennej do Przedszkola Miejskie-
go nr 33, zaplanowano też remont 
chodników i miejsc postojowych);

 przy ul. Biegusa na Sikorniku zostanie 
wybudowana zatoka autobusowa 
i chodnik;

 na Trynku przy ul. Młodych Patrio-
tów zostanie przeprowadzony II etap 
remontu jezdni, chodników i miejsc 
postojowych.

w planach są też remonty dróg po-
wiatowych:
 jezdnia ul. Słowackiego w Wójtowej 

Wsi (II etap remontu od nr 38 do ul. 
Daszyńskiego);

 jezdnia i chodniki przy ul. rolników 
w Bojkowie (w IV etapie prace będą 
prowadzone od nr 150 do ul. Wa-
rzywnej);

 jezdnia, chodniki i miejsca parkingo-
we przy ul. świętojańskiej w Szobi-
szowicach (III etap obejmie odcinek 
od ul. Dziewanny do Toszeckiej);

 ul. daszyńskiego w Ostropie (od 
Starej Cegielni do ul. Rybackiej).

wyremontowane zostaną też trzy 
drogi wewnętrzne:
 ul. wazów w Łabędach wraz z budo-

wą oświetlenia ulicznego i kanalizacji 
deszczowej;

 ul. Piwna w Śródmieściu, przy której 
wybudowany zostanie parking tere-
nowy;

 ul. wandy na Zatorzu (zaplanowano 
przebudowę na odcinku od ul. Okrzei 
do ul. Poniatowskiego).

W 2022 r. kontynuowana będzie prze-
budowa układu drogowego po połu-
dniowej stronie dworca PKP w związku 
z powstającym centrum Przesiadkowym. 
W planach jest też budowa połączenia 
ul. chałubińskiego z ul. tarnogórską 
i kontynuacja rozbudowy odcinka ul. 
ziemięcickiej wraz z rozbiórką i budo-

wą wiaduktu nad terenem kolejowym 
– inwestycja otrzymała 1 582 119,58 zł 
dofinansowania z rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Na 2022 r. zaplanowano też zagospo-
darowanie płyty Rynku. Będzie więcej 
zieleni, pojawią się estetyczne elementy 
małej architektury, nowe ławki i stojaki 
na rowery. Wszystkie elementy mają być 
wpisane w charakter Rynku, a kolorystyka 
dopasowana do istniejących nawierzch-

ni. Ogłoszono już przetarg na realizację 
zadania.

W 2022 r. kontynuowana będzie też bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
ul. kujawskiej od wiaduktu A1 do mostu 
nad rzeką Kłodnicą – ponad 500-metrowy 
odcinek połączy istniejącą drogę dla ro-
werów z trasą rowerową G-3, prowadzącą 
do granicy Gliwic.

Bardzo ważną inwestycją po uzyskaniu 
decyzji środowiskowej i ZRiD będzie rów-
nież budowa 2-kilometrowego odcinka 
zachodniej obwodnicy miasta od ul. 
Daszyńskiego do ul. Sowińskiego z drogą 
serwisową, ciągiem pieszo-rowerowym 
i zatokami autobusowymi. Wśród innych 
zadań realizowanych przez ZDM jest m.in. 
sprzątanie pasów drogowych i zimowe 
utrzymanie dróg. Do zadań realizowanych 
przez Zarząd Dróg Miejskich należy także 
dbałość o przyuliczną zieleń – w tym roku 
pasy drogowe mają wzbogacić się o ok. 
1500 drzew.

zadania gBo  
wybrane przez 
mieszkańców

W ramach Gliwickiego Budżetu Oby-
watelskiego zorganizowany zostanie 
kontraruch rowerowy na ul. Dzierżona, 
wzdłuż alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
w obrębie Szobiszowice, zamontowane 
zostaną zielone ekrany akustyczne, aleję 
Przyjaźni na odcinkach od ul. Zwycię-
stwa do Chudoby oraz od Dworcowej do 
Częstochowskiej upiększy nowa zieleń, 
zagospodarowane zostaną też zieleńce 
przy ul. Dworcowej. Ponadto w planach 
jest też przebudowa ul. Braci grimm na 
Zatorzu i ul. Plonowej w Bojkowie oraz 
przeniesienie przejazdu dla rowerów 
z ul. Konarskiego na stronę zachodnią 
przejścia dla pieszych.

O poszczególnych inwestycjach i remon-
tach będziemy na bieżąco informować na 
łamach „Miejskiego Serwisu Informacyj-
nego – GLIWICE” oraz na stronie www.
gliwice.eu. (mf)

aktualnoścI

zarząd dróg Miejskich w gliwicach zaplanował na 2022 r. szereg inwestycji. wśród nich są 
m.in. remonty dróg, prace związane z budową centrum Przesiadkowego i odcinka zachodniej 
obwodnicy miasta, a także nowe zagospodarowanie płyty rynku.

Inwestycje ważne dla gliwiczan

zaplanowano II etap remontu jezdni ul. Słowackiego

W tym roku 
przebudowana  

zostanie płyta rynku

Przebudowana zostanie ul. wandy na  
odcinku od ul. okrzei do ul. Poniatowskiego
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Z Miasta

od 1 stycznia 2022 r. urząd Miejski w gliwicach ob-
sługuje Bank Millennium S.a. Sprawdź nowy numer 
rachunku przed dokonaniem wpłaty!
wpłaty gotówkowe na konta urzędu, bez prowizji, możliwe są we wszyst-
kich placówkach Poczty Polskiej na terenie Gliwic. Jednocześnie w związku 
ze zmianą banku zniknęła możliwość bezprowizyjnej wpłaty gotówkowej 
na rachunki urzędu Miasta w placówkach Ing Banku śląskiego S.a.! Więcej 
informacji na stronie bip.gliwice.eu w zakładce Numery kont bankowych.

dokonałeś wpłaty na dotychczasowy numer rachunku w Ing 
Banku śląskim?
do 29 kwietnia 2022 r. włącznie, wpłaty dokonane na dotychczasowe indywidualne 
rachunki w ING Banku Śląskim z tytułu:
 czynszu dzierżawnego nieruchomości Miasta Gliwice i Skarbu Państwa,
 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Gliwice i Skarbu 

Państwa,
 rocznych opłat przekształceniowych (dotychczasowych nieruchomości Miasta 

Gliwice i Skarbu Państwa).

będą automatycznie przekazywane na odpowiednie rachunki w Banku Millennium S.A. 
(obecnie obsługującym UM). (UM)

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISo 
27001 potwierdzający, iż system zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji, który został wdrożony w spółce, spełnia 
najwyższe, międzynarodowe standardy w tym zakresie.
ISO 270001 jest międzynarodo-
wą normą regulującą i ocenia-
jącą system zarządzania bez-

pieczeństwem informacji, jaki 
obowiązuje w danej organizacji 
– przedsiębiorstwie czy instytu-

cji. W szczególności dotyczy on 
poufności, integralności i do-
stępności danych, jakie są przez 
nią posiadane i przetwarzane.

 – Świadomość znaczenia ochrony 
danych systematycznie rośnie, 
zarówno wśród mieszkańców 
Gliwic, jak i podmiotów, z który-
mi na co dzień współpracujemy 
– miejskich instytucji i przedsię-
biorców. Zapewnienie możliwie 
najwyższego poziomu ochrony 
danych jest szczególnie istotne 
w działalności takiego podmiotu 
jak Śląska Sieć Metropolitalna 
– mówi prezes ŚSM Agnieszka 
Olbrycht-Banach. – Przystępując 
do procesu certyfikacji, chcieliśmy 
potwierdzić naszym kontrahen-
tom, iż obowiązujące w naszej 
spółce procedury gwarantują 
bezpieczeństwo i poufność prze-
kazywanych danych.

Ściśle określone w normie pro-
cedury bezpieczeństwa, które 
zostały wdrożone w ŚSM, mini-
malizują potencjale zagrożenia 
– w tym kradzież danych – ale 
także podnoszą kompetencje 
zatrudnionych pracowników. 

Wynika to z rozbudowanego 
procesu certyfikacji. Jego pierw-
szym elementem jest audyt we-
wnętrzny, którego zadaniem jest 
sprawdzenie obowiązujących 
procedur oraz metod przetwa-
rzania i przechowywania danych. 
Po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku specjalny, zewnętrzny 
podmiot dokonuje oceny pozio-
mu bezpieczeństwa i obowią-
zujących w organizacji polityk, 
w tym zakresie pod kątem ich 
zgodności z międzynarodową 
normą ISO/IEC 27001:2017-06. 
Uzyskanie pozytywnej oceny 
oznacza otrzymanie – na okres 
3 lat – certyfikatu.

 – Istotą normy jest ciągłe dosko-
nalenie zgodnie z Cyklem Demin-

ga – Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, 
Działaj. Dlatego też wdrożony 
w spółce System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji bę-
dzie w dalszym ciągu rozwijany 
i udoskonalany – zaznacza pre-
zes Agnieszka Olbrycht-Banach. 
– Mam na względzie niezwykle 
dynamiczne środowisko, w jakim 
funkcjonujemy, zmiany technolo-
giczne i prawne, które powodują, 
iż nieustannie musimy podnosić 
poziom świadczonych przez nas 
usług.

Audyt zewnętrzny w ŚSM prze-
prowadziło w listopadzie i grud-
niu 2021 r. Stowarzyszenie Wspie-
rania Nauki, Nowych Technologii 
i Przedsiębiorczości.
 (ŚSM)

waŻne!

Zmiana  
numerów  
rachunków  
urzędu 
Miejskiego

ewa weber
zastępczyni prezydenta Gliwic

– Zadaniem każdego sa-
morządu jest zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkań-
com, stąd jako Gliwice po-
dejmujemy szereg działań 
w tym zakresie, poczynając 
od miejskiego monitoringu 
wizyjnego po współpracę 
na różnych polach ze służ-
bami funkcjonującymi na 
terenie miasta. Nie można 
jednak zapominać w dzi-
siejszych czasach również 
o bezpieczeństwie cyfro-
wym danych, które miasto 
przetwarza. Certyfikacja 
Śląskiej Sieci Metropo-
litalnej Sp. z o.o. normą 
ISO 27001:2017-06 jest 
dużym krokiem naprzód ku 
zwiększaniu podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa 
przetwarzanych informacji.

Bezpieczeństwo danych  
na najwyższym poziomie

https://bip.gliwice.eu/
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KUltURa

nadchodzący weekend zapowiada się bardzo cieka-
wie. teatr Miejski w gliwicach zaprasza na koncert 
operetkowy, w planach są też koncerty kolęd oraz 
finał wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy na rynku 
– tego nie można przegapić.

wszystkie wydarzenia kulturalne są publiko-
wane na stronie kultura.gliwice.eu. Jesteś 
organizatorem? dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz. 

piątek 28 stycznia:
	O godz. 17.00 w Bibliotece 

Centralnej (ul. Kościuszki 17)
rozpocznie się koncert ko-
lęd w wykonaniu słuchaczy 
Państwowego Policealnego 
Studium Zawodowego Wo-
kalno-Baletowego w Gliwicach.

	28 stycznia w Gliwicach znów 
zabrzmią znane i lubiane arie 
z „Wesołej wdówki”, „Księż-
niczki czardasza” czy „Krainy 
uśmiechu”. Gala operetkowa 
rozpocznie się o godz. 19.00 
w Teatrze Miejskim w Gliwi-
cach (ul. Nowy Świat 55–57). 
Wydarzenie jest organizowane 
z inicjatywy prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna.

sobota 29 stycznia:

	O godz. 18.55 na Scenie Baj-
ka w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) rozpocznie się ko-
lejna transmisja z cyklu „Met 
Opera”. Laureat nagrody Tony, 
reżyser Bartlett Sher przed-
stawia odważną inscenizację 
ponadczasowej opery Verdie-
go – „rigoletto”.

	W Cechowni w Nowych Gliwi-
cach (ul. Bojkowska) o godz. 
19.00 rozpocznie się koncert 
muzyki rumuńskiej, bałkań-
skiej, węgierskiej i cygańskiej. 
Podczas występów Balkanartz 
elementy muzyki ludowej łączą 
się z rock’n’rollem!

niedziela 30 stycznia:
	Od godz. 13.00 Rynek gra 

z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy. Wystąpią Belfer 
Band, dejlu, Pozyton Sound 
i Muchy.

	Na godz. 17.00 warto być 
w Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń-
ska 85). Akademicki Teatr Re-
mont zaprasza na „ożenek” 
nikołaja gogola w reżyserii 
Grzegorza Kempinsky’ego.

poza tym:
	„Jubileusz – 30 lat wośP na 

plakacie” to nowa wystawa 
prezentowana w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5). 
Można ją oglądać do 4 lutego.

	W Stacji Artystycznej Rynek 
można także zobaczyć „ob-
razki z wystawy”, czyli prace 
autorstwa Joanny Skiby. Będą 
eksponowane do 4 lutego.

	Jak co tydzień zapraszamy 
do Muzeum w Gliwicach, by 
zobaczyć dwie arcyciekawe 
wystawy. W Willi Caro pre-
zentowana jest ekspozycja 
„najwyższej próby! rzeź-
biarze i rzeźby 1. połowy 
XX w. na górnym śląsku”, 
a w Czytelni Sztuki (w budyn-
ku Willi Caro) – wystawa fo-
tograficzna „naga. Portret 
i akt 1959–1966” kazimiery 
Dyakowskiej.

	Warto zajrzeć do Filii nr 30 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Partyzantów 
25) i zobaczyć wystawę prac 
Wojciecha Kotylaka „tak so-
bie próbuję rysować...”. Na 
ekspozycji portretów w ołów-
ku można zobaczyć wycinek 
twórczości gliwickiego artysty.

	„ziemię świętą w obiektywie 
Stanisława ligonia” można 
obejrzeć w Bibliotece Central-
nej (ul. Kościuszki 17). Autor 
w czasie pobytu w Palestynie 
fotografował miejsca, zabytki 
i życie codzienne mieszkańców.

	W galerii Perkoz (Filia nr 5 MBP 
w Gliwicach, ul. Perkoza 12) 
prezentowana jest wystawa 
fotograficzna „Bottrop – 
oczami młodych”. Warsztaty 
fotograficzne dla blisko 30 mło-
dych ludzi z bottropskich szkół 
Janusz-Korczak-Gesamtschule 
i Willy-Brandt-Gesamtschule 
przeprowadziła Janina Steinmetz 
– berlińska fotografka. (mm)

Bardzo rozśpiewany konkurs

z kolędą na ustach

na folkowo!

śpiewać każdy może, a najmłodsi – powinni! Przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie „rozśpiewani”, 
organizowanym przez zespół Szkół ogólnokształcących nr 5 w gliwicach.

Pedagodzy ze szkoły na Sikor-
niku zachęcają przedszkolaków 
i młodszych uczniów szkół 
podstawowych do nadsyłania 
zgłoszeń w formie nagrania 
wideo do 12 marca. Konkurs 
„Rozśpiewani” obejmuje dwie 
kategorie piosenek: w języku 
polskim i angielskim, a także 
kilka grup wiekowych: dzieci 
w wieku 3 i 4 lat, dzieci w wieku 
5 i 6 lat, uczniów klas I, uczniów 
klas II i uczniów klas III. Zgłosze-
nia (nagrania wideo albo linki do 
opublikowanych w Internecie fil-
mów) należy przesyłać na adres 
rozspiewani@zso5.gliwice.pl.

Co można zaśpiewać? Orga-
nizatorzy wychodzą z zało-
żenia, że piosenka jest dobra 
na wszystko, a przy okazji 

jest także wspaniałą formą 
uczenia się i zapamiętywania. 
Jedynym ograniczeniem jest 
wyjęcie z ram konkursu piose-
nek okolicznościowych, takich 
jak kolędy, którym są dedyko-
wane inne konkursy i imprezy 
okolicznościowe. Oczywiście 
oryginalny strój, scenografia 

będą dodatkowo punktowane! 
Szczegółowy program można 
znaleźć w regulaminie na stro-
nie Gliwice.eu.

Konkurs jest objęty patrona-
tem prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna i Teatru Miejskie-
go w Gliwicach. (mm)

czas kolędowania dobiega końca, zapraszamy zatem 30 stycznia na 
pożegnalny koncert pieśni bożonarodzeniowych. w kościele pw. św. 
Bartłomieja zabrzmią współczesne kolędy do słów polskich poetów.
Publiczność usłyszy między 
innymi m.in. „Psalm o gwieź-
dzie” Ernesta Brylla, „Całą noc 
padał śnieg” Mariana Jana 
Hemara czy „Kolęda dla nie-
obecnych” Szymona Muchy. 
Podczas koncertu wystąpią 
wokalistka Agnieszka Bielanik-
-Witomska, pianista Klaudiusz 
Jania i Zespół Instrumentów 
Dętych Blaszanych Jania Band.

Koncert „Pokój Ludziom 
Dobrej Woli” rozpocznie się 
o godz. 17.00 w niedzielę 30 
stycznia. Wstęp wolny.

Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

29 stycznia zapowiada się gorący wieczór w cechowni w nowych 
gliwicach! o godz. 19.00 wystąpi folkowa grupa Balkanartz.

Krakowscy muzycy inspirują 
się brzmieniami rumuńskimi, 
bałkańskimi, węgierskimi 
i cygańskimi. Wybuchowa 
dźwiękowa mieszanka! 

Obok wokalu, basu elek-
troakustycznego, gitary elek-
troakustycznej i elektrycznej, 
będzie można usłyszeć tak 
nietypowe instrumenty, 
jak darbuka, buzuki, cajon 
i tapan. A do tego klarnet 
i akordeon!

Bilety w cenie 30 zł są dostęp-
ne za pośrednictwem strony 

cechownia-gliwice.pl. 
 (mm)
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https://gliwice.eu
https://cechownia-gliwice.pl/
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warto wIedzIeć

gliwice podchodzą do wyzwań bezpieczeństwa drogowego kompleksowo, uznając je za jeden 
z priorytetów miejskiej polityki. zarząd dróg Miejskich konsekwentnie wprowadza na ulice 
sprawdzone rozwiązania na rzecz pieszych i rowerzystów, w możliwie najwyższym stopniu 
odpowiadające potrzebom i postulatom zgłaszanym przez mieszkańców, społeczników, 
radnych dzielnicowych i miejskich. współdziałanie w temacie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego jest kluczowe.
Opierając się na zgłoszeniach 
i własnych analizach, ZDM co 
roku przebudowuje przejścia dla 
pieszych i rowerzystów, wprowa-
dzając tzw. azyle pomiędzy pasami 
ruchu – szczególnie na szerokich, 
bardziej niebezpiecznych ulicach. 
Dziś w Gliwicach jest już ponad 60 
tego typu rozwiązań. Przejścia są 
dodatkowo oznaczane i doświe-
tlane, aby piesi i rowerzyści byli 
widoczni w każdych warunkach – 
zarówno na samym przejściu, jak 
i w trakcie oczekiwania na wejście 
na nie. W bieżącym roku miasto 
planuje zlecenie kompleksowego 
audytu doświetlenia przejść dla 
pieszych, pozwalającego ocenić 
aktualny stan i zaplanować dalsze 
działania na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa tych miejsc.

Przy okazji przebudów ulic i skrzy-
żowań nie tylko modernizuje się 
lub tworzy od podstaw nowe 
„zebry” – pojawiają się również ko-
lejne kamery monitoringu i nowe 
sygnalizacje świetlne, podnosząc 
bezpieczeństwo przechodniów 
i rowerzystów. Na ul. Bojkowskiej, 

w rejonie skrzyżowania z ul. Rol-
ników, zamontowano dodatkowo 
wyświetlacze prędkości dla kie-
rowców, z wbudowanym radarem 
i opcją prezentacji komunikatów 
„DZIĘKUJĘ” / „ZWOLNIJ!”. Montaż 
tych urządzeń, nawiązujących do 
rozwiązań stosowanych chociażby 
na Drogowej Trasie Średnicowej, 
został zrealizowany w ramach Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego.

najważniejszymi 
kwestiami podej-
mowanymi w du-
chu „wizji zero” są 
jednak uspokajanie 
ruchu drogowego 
oraz oddawanie 
przestrzeni ulicznej 
pieszym i rowerom. 
W tej dziedzinie 
działania promo-
wane przez inne 
miasta w Gliwicach 
funkcjonują już od 
dłuższego czasu. 

Rekomendowane jesienią przez 
Parlament Europejski ogranicze-
nie prędkości do 30 km/h na ob-
szarze zabudowanym i obszarach 
z dużą liczbą rowerzystów i pie-
szych ma zastosowanie w niemal 
każdej dzielnicy Gliwic. To spraw-
dzony wentyl bezpieczeństwa 
szczególnie na gliwickiej starówce, 
terenach mieszkaniowych z gęstą 
zabudową jedno- i wielorodzinną 
oraz na osiedlach z wielkiej płyty. 

W Gliwicach wpro-
wadzono do tej pory 
29 stref zamieszka-
nia o dopuszczalnej 
prędkości do 20 
km/h, obejmujących 
łącznie 116 ulic oraz 
41 obszarów ograni-
czonej prędkości do 
30 km/h, obejmują-
cych 210 ulic. 

– Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów, 
będziemy poszerzać zasięg tych 
stref w całym mieście. Wyjątek 
od tej reguły będą stanowiły 
główne ulice, takie jak Rybnic-
ka, Daszyńskiego, Tarnogór-
ska, Chorzowska czy Toszecka, 
zaprojektowane od początku 
jako trasy wylotowe sprawnie 
przenoszące ruch poza rejon Gli-
wic – podkreśla Dawid Ochód, 
zastępca dyrektora Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Skuteczność obszarów ograni-
czonej prędkości w Gliwicach 
mają podnosić elementy uspo-
kojenia ruchu wymuszające 
wolniejszą, a co za tym idzie 
ostrożniejszą jazdę samochodów 
oraz rozwiązania sprzyjające 
płynnej i bezpiecznej jeździe 
rowerzystów. Kontraruch ro-
werowy wprowadzono np. na 
ul. Floriańskiej i w sąsiedztwie 
placu Piłsudskiego. Skrzyżowa-

nia o podniesionej nawierzchni 
spowalniającej ruch bądź progi 
wyspowe wybudowano m.in. 
w obrębie ul. Bielika, ul. Czar-
nieckiego, ul. Jasińskiego czy ul. 
Rodzinnej. Wyniesione przejście 
dla pieszych i przejazd dla rowe-
rzystów można spotkać np. na 
skrzyżowaniu al. Sikornik z ul. 
Czajki, a wyniesione przejścia dla 
pieszych – na ulicach Wiślanej, 
Tuwima, Kopernika czy Andro-
medy. Wyniesione nawierzchnie 
jezdni znajdziemy m.in. na ul. Lu-
belskiej, Czoka, Jasnej (w stronę 
filii UM w Gliwicach), Jeziornej 
czy Batorego.

Podobne rozwiązania na kolej-
nych ulicach miasta planowane 
są w najbliższej przyszłości. Za-
rząd Dróg Miejskich pozostaje 
otwarty na propozycje i su-
gestie mieszkańców, radnych 
miejskich i rad dzielnic. 
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Gliwice na rzecz „wizji zero”

Kontrapas wydzielony na  
ul. wybrzeże wojska Polskiego

wyniesione skrzyżowanie ulic 
czarnieckiego i Żółkiewskiego 
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warto wIedzIeć

Mariusz śpiewok
zastępca prezydenta gliwic odpowiedzialny m.in.  
za sferę zarządzania drogami w mieście
– Gliwice przykładają ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa na drogach. Efekty są już widoczne, 
a my stawiamy sobie kolejne cele. Kompleksowe działania miasta, zbieżne z unijnymi rekomendacjami 
i powiązane z egzekucją przepisów oraz systemową naprawą prawa na szczeblu krajowym, przybliżają 
Gliwice do osiągnięcia tak pożądanej wizji zero.

ul. czajki – wyniesione  
przejście i przejazd rowerowy

rozmieszczenie stref zamieszkania i ograniczonej prędkości oraz  
elementów uspokojenia ruchu w poszczególnych dzielnicach Gliwic

ulice, w ciągach których zostały wyniesione nawierzchnie 
jezdni, przejścia dla pieszych bądź tarcze skrzyżowań

ulice objęte strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h

ulice objęte strefą zamieszkania (20 km/h)
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:  
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W GLIWICACH  
      32/238-54-45,  
      32/239-13-32,  
      32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu 
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, 
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

   do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych  
 posiadających certyfikat Solar Keymark.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej;

   do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q 
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

   do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), 
posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej 
normę EN 303-5.

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

eKoloGia

DO KIEDY TRZEbA ZLIKwIDOwAĆ 
STARE KOTłY wĘgLOwE?

 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.

 PRZYPOMINAMY: do 1 STYCZNIA 2022 r. należało zlikwidować kotły,  
które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

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 co do zasady nie mogą być 
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała anty-
smogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

KIEDY ZłOŻYĆ wNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. 
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eKoloGia

DOTACJA Z wFOŚigw – pROgRAM „CZYSTE pOwIETRZE”

CENTRALNA EwIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKów (CEEb)

pORówNANIE DOFINANSOwAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego 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 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 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.

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),  
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00), 
czystepowietrze.gov.pl.

właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOłĄCZ DOTACJE Z MIASTA I wFOŚigw  
I uZYSKAJ DO 100% ZwROTu KOSZTów INwESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

zaSIęg MIaSto glIwIce cały kraJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
obejmuje również budynki wielorodzinne  X

dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła
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ogłoSzenIa / koMunIkaty
oferty pracy

informacje

komunikaty

InForMacJa dla  
PrzedSIęBIorcÓw  

PoSIadaJĄcycH zezwolenIa 
na SPrzedaŻ naPoJÓw alkoHolowycH
Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy 
przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 stycznia 
2022 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży na-
pojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać wpłaty I raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2022. 
Opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w banku Millennium: 48 1160 2202 0000 
0005 0904 4009 – z dopiskiem: „I rata opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” 
oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

niedokonanie opłaty w powyższym terminie 
skutkuje wygaśnięciem zezwolenia 
lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawnio-
ny do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich 
niezgodności ze stanem faktycznym, do cofnięcia zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu. Wobec powyższego prosimy 
o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. 
Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być 
poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą 
kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.
Wszelkich informacji udziela Wydział Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ul. Zwycięstwa 21, 
pokój 366 (III piętro), tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.

Przedsiębiorstwo zagospodarowania 
odpadów Sp. z o.o., 44-100 gliwice, 

ul. zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

w trybie podstawowym pn.: 

„rekultywacja kwater składowiska 
na instalacji przetwarzania 

odpadów w Gliwicach  
przy ul. rybnickiej 199B”.

termin składania ofert:  
2 lutego 2022 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
2 lutego 2022 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na  
platformazakupowa.pl/pn/ 

skladowisko_gliwice/proceedings 

poszukuje kandydata  
na stanowisko:

SPecJalISta dS. tecHnIcznycH 
i UtRZYMaNia FlotY  

SaMocHodoweJ  
W DZiale tRaNsPoRtU

Zadania:
• kompleksowa obsługa floty 35 ciągników sio-

dłowych i 45 naczep kurtynowych,
• zlecanie i nadzorowanie realizacji prac serwi-

sowych taboru ŚCL S.A.,
• współpraca z serwisem oponiarskim i zama-

wianie inspekcji ogumienia ciągników i naczep,
• załatwianie spraw związanych z systemami po-

boru opłat drogowych państw UE (rejestracja, 
kontrola, aktualizacja),

• bieżąca kontrola stanu pojazdów, tj. stanu ogu-
mienia, akumulatorów, gaśnic oraz innego 
wyposażenia,

• kontrola terminów ważności przeglądów 
rejestracyjnych i okresowych, legalizacji ta-
chografów itp.,

• zamawianie towarów uzupełniających stany 
magazynowe działu transportu, zarządzanie 
materiałami eksploatacyjnymi i odzieżą ro-
boczą – środki BHP,

• kontrola norm zużycia paliwa i innych mate-
riałów eksploatacyjnych,

• nadzór nad procesem likwidacji szkód komu-
nikacyjnych, 

• kontrola czasu pracy kierowców zgodnie z usta-
wą o czasie pracy kierowców oraz rozporzą-
dzeniem nr 561 Unii Europejskiej,

• prowadzenie szkoleń stanowiskowych kie-
rowców i zapoznanie nowych pracowników 
z obowiązującymi procedurami,

• stały kontakt z kierowcami, bieżące wsparcie, 
• odczytywanie kart kierowców oraz tachogra-

fów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
twój profil:
• znajomość przepisów dotyczących czasu pracy 

kierowców i transportu drogowego,
• wykształcenie minimum średnie techniczne, 
• umiejętność dobrej organizacji pracy i priory-

tetyzacji zadań,
• znajomość języka angielskiego lub niemiec-

kiego, 
• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte umiejętności interperso-

nalne,
• czynne prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C,
• doświadczenie zawodowe na podobnym sta-

nowisku mile widziane. 
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawo-

dowego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Porto-
wa 28, Magazyn K, tel. 602--290-402 lub e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

sPRostoWaNie
Informujemy, że w tekst artykułu pt. „Wycieczka śla-
dami Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie dla uczniów 
gliwickich szkół”, opublikowanego 7 października 2021 
w Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice nr 40/2021 
(1077), wkradł się błąd. Na czwartej opublikowanej przez 
Ministerstwo Edukacji liście wniosków rekomendowa-
nych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia 
Poznaj Polskę figuruje jedna publiczna szkoła z Tychów.

Serdecznie przepraszamy naszych czytelników za 
wprowadzenie w błąd.

wykłady wszechnicy naukowo-kulturalnej prowadzone przez Polską akademię umiejętności w willi 
caro cieszą się w gliwicach niesłabnącą popularnością zarówno wśród młodzieży szkół średnich, mło-
dzieży akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. 27 stycznia gościem wszechnicy będzie dr hab. Marek 
walczak, prof. uJ, kierownik zakładu Historii Sztuki uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowie. opowie 
o dziele sztuki jako źródle historycznym. ze względu na pandemię ta prelekcja zostanie poprowadzona 
w formule online, na platformie komunikacyjnej zooM.
Wykład rozpocznie się o godz. 
16.00 i będzie dostępny dla 
osób uprzednio zarejestrowa-
nych. Chęć uczestnictwa należy 
zgłaszać  pod adresem zapisy@
muzeum.gliwice.pl.

– Pełną wersję wykładu, na miej-
scu w Willi Caro i z możliwością 
zakupienia najnowszej książki prof. 
Walczaka pt. „Do źródła” postara-
my się zorganizować w terminie 
wolnym od obostrzeń epidemicz-

nych – deklarują organizatorzy 
Wszechnicy.

Dr hab. Marek Walczak pasjonu-
je się europejską sztuką gotycką, 
szczególnie powstałą za czasów 

panowania dynastii Piastów 
i Jagiellonów. Jest także bada-
czem ikonografii chrześcijań-
skich i wizerunków hierarchów 
kościelnych.
 (kik)

Wszechnica  
online

klienci urzędu Miejskiego w gliwicach większość opłat admini-
stracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. dzięki 
systemowi e-Płatności Blue Media mają do dyspozycji szybkie 
płatności (mtransfer, 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 (bip.gliwice.eu/
wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online  
w Wirtualnym 
Biurze obsługi

http://bip.gliwice.eu
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://scl.com.pl
www.pzogliwice.pl
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ogłoSzenIa

numer naboru do/1/2022
Miejski zarząd usług komunalnych w gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku referenta  

ds. ekonomicznych i zamówień w dziale Planowania i zamówień 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach na stronie internetowej 
mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-nabo-
rach-do-jednostek.
w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 3 lutego 
2022 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytom-
skich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/335-04-35.

zarzĄd BudynkÓw MIeJSkIcH  
I towarzyStwo BudownIctwa  

SPołecznego SP. z o.o. w gliwicach,  
ul. dolnych wałów 11,

ogłasza
I Przetarg PISeMny nIeogranIczony

1. Przedmiot przetargu: nierucho-
mość gruntowa zabudowana przy 
ul. daszyńskiego 70.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej przy ul. Daszyńskie-
go 70. 

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – 
działki nr 219, 234, 1745.

4. Powierzchnia użytkowa budyn-
ku (bez powierzchni piwnic i po-
wierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. opis nieruchomości: nieruchomość 
gruntowa zabudowana budynkiem 
mieszkalno-usługowym w zabu-
dowie wolnostojącej. Budynek 
6-kondygnacyjny wykonany został 
w technologii wielkiej płyty (sys-
tem W-70), z piwnicami w mono-
litycznej konstrukcji żelbetowej, 
w przeszłości był budynkiem typu 
koszarowego.

6. obciążenia nieruchomości: wolna 
od obciążeń i praw osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa za-
budowana objęta jest KW nr 
GL1G/00061365/8.

8. cena wywoławcza: 3 000 000,00 zł.
9. Wadium: 150 000,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu 

zaoferowanej przez oferenta, 
który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, któ-

ra wygra przetarg, uchyli się od 
zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

10. nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin 20 stycznia 
2022 r. w godz. od 10.00 – 11.00.

12. Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wniesienie do 21 lutego 
2022 r. wadium na konto ZBM I TBS 
w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546 (decydu-
je data wpływu wadium na konto).

13. termin i miejsce otwarcia ofert:  
25 lutego 2022 r., godz.10.00 
(część jawna), sala konferencyjna 
– pokój 121 na I piętrze w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

14. oferty winny zawierać następujące 
informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa 

firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku ofe-
renta będącego osobą fizyczną 
– nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa han-
dlowego – aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywil-
nego – poświadczone za zgod-
ność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia 
każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia wszystkich wspól-
ników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypad-
ku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz 
z pisemną informacją o numerze 
konta, na które ma zostać zwró-
cone wadium w przypadku nie-
wygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imie-
niu innych osób fizycznych – 
dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie po-
świadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Za-
rząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę 
oraz słownie) i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi 
znany jest stan techniczny nie-
ruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapo-
znał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez za-
strzeżeń.

15. Oferty należy składać w zaklejonych 
kopertach w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, do 
21 lutego 2022 r. do godz. 15.00.

16. Koperty z ofertą winny być opisane 
w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Admini-

stracyjny ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący 

opis: ,,oFerta na zakuP 
nIerucHoMoścI gruntoweJ 

zaBudowaneJ Przy  
ul. daSzyŃSkIego 70  

– nIe otwIerać Przed  
25 lutego 2022 r.”

17. Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy 

sprzedaży lokalu w terminie  
30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z naby-
ciem lokalu użytkowego.

18. Oferta złożona w przetargu przesta-
je wiązać, gdy została wybrana inna 
oferta albo gdy przetarg został za-
mknięty bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej zBM I tBS Sp. z o.o. 
www.zbmgliwice.pl. dodatkowe informacje na temat warunków przetargu 

można uzyskać pod numerem telefonu 32/339-29-01.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

zarząd dróg Miejskich w gliwicach 
informuje,

że w siedzibie zarządu dróg Miejskich w gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zarządu dróg Miejskich 
w gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu), został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do 
użyczenia, stanowiącą własność gminy gliwice:
• nr ZDM/1/2022 do 4 lutego 2022 r.

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

że w budynku zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwi-
cach przy placu inwalidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń  
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

1. wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta gliwice:
• nr 760/2021 do 4 lutego 2022 r.,
• nr 2–3/2022 do 4 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w gliwicach (gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia  
i komunikaty / wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta gliwice:
• wykaz nr 2/2022 do 10 lutego 2022 r.,
• wykaz nr 12/2022 do 10 lutego 2022 r.,
• wykaz nr 14/2022 do 10 lutego 2022 r.,
• wykaz nr 15/2022 do 10 lutego 2022 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

nieruchomościoferty pracy

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

ul. aSnyka 6B, lokal nr 2
cena wywoławcza nieruchomości: 67 500,00 zł

ul. krÓlewSkIeJ taMy 55, lokal nr 1
cena wywoławcza nieruchomości: 69 800,00 zł

ul. StrzelcÓw BytoMSkIcH 13c, 
lokal nr 18
cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł

al. korFantego 8a, lokal nr 1
cena wywoławcza nieruchomości: 152 200,00 zł

ul. wySzyŃSkIego 14d, lokal nr V
cena wywoławcza nieruchomości: 1 270 000,00 zł

al. korFantego 6, lokal nr III
cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 zł

Szczegółowe informacje na  
temat lokali dostępne są na  

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

32/338-39-69. 
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na  

bip.gliwice.eu  
w dziale ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

informacja o przetargach  
ogłoszonych przez  

Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład gospodarki Mieszkaniowej

 

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP gliwice,  

pl. Inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● spawacz tiG 
wykształcenie zawodowe lub doświadczenie 
w zawodzie; znajomość rysunku technicznego; 
uprawnienia na spawanie metodą TIG; zakres 
obowiązków: spawanie konstrukcji ze stali 
nierdzewnej, praca przy produkcji urządzeń 
firmy ENKO SA; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● sprzątaczka – oferta dla osób   
    z orzeczonym stopniem   
    niepełnosprawności 

wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań; sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń so-
cjalnych, praca w godzinach popołudniowych 
– godziny pracy do uzgodnienia; miejsce 
pracy: Gliwice;

● pomocnik mechanika urządzeń   
    ogrodniczych 

wykształcenie: brak wymagań; doświad-
czenie: mile widziane; zdolności manual-
ne; zakres obowiązków: naprawa urządzeń 
ogrodniczych STIHL; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Pyskowice, Centrum Ogrodnicze 
Passiflora;

● kasjer/sprzedawca 
wykształcenie podstawowe; mile widziane 
doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku; książeczka sanitarno-epidemio-

logiczna; zakres obowiązków: obsługa klien-
tów w sali sprzedaży, sprawdzanie terminu 
ważności produktów, wykładanie i ekspozycja 
towarów, dbanie o czystość w sklepie; dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice (oferta również 
dla osób z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności);

● elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe kierunkowe; 
prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia SEP; 
mile widziane doświadczenie w pracy przy 
budowie linii NN i SN; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Śląska;

● kucharz 
wykształcenie zawodowe; mile widziane do-
świadczenie zawodowe na ww. stanowisku; 
książeczka sanepidowska mile widziana; jeden 
dzień pracy/dzień wolnego; wymiar etatu do 
uzgodnienia z pracodawcą, praca także w dni 
wolne; miejsce pracy: Knurów; mile widziani 
emeryci; kuchnia polsko-włoska; 

● ślusarz 
wykształcenie zawodowe; co najmniej rok 
doświadczenia zawodowego; znajomość ry-
sunku technicznego; czyszczenie konstrukcji 
stalowych, składanie konstrukcji stalowych, 
prace ślusarskie; dwie zmiany; miejsce pra-
cy: Zabrze.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 20 stycznia 2022 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

zarzĄd BudynkÓw MIeJSkIcH I towarzyStwo  
BudownIctwa SPołecznego Sp. z o.o. w gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko 
InSPektora dS. tecHnIcznycH

nr ref. 001/Pk/2022
Miejsce pracy: Gliwice

do obowiązków będzie należało m.in.:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

i umów na prace remontowe, w tym współ-
udział przy wykonywaniu przedmiarów i ob-
miarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności i anek-
sów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót zwią-
zanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym 
zakresie,

• współudział w opracowywaniu planu remon-
tów gminnych nieruchomości,

• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki 
Obiektu Budowlanego,

• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali 

oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubez-
pieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich 
weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali 
mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów 
zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego 
lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne 

w specjalności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie 

w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomo-

ściami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodat-

kowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista.

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 
wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list 
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: 
kadry@zbmgliwice.pl, z podaniem numeru re-
ferencyjnego i dopiskiem „Aplikacja na stanowi-
sko inspektora ds. technicznych” w terminie do  
31 stycznia 2022 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania na-
boru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako:
• zabudowana działka nr 862, obręb So-

śnica, zapisanej w księdze wieczystej nr 
gl1g/00001909/6, o powierzchni 0,0242 ha. 
Przedmiotowa nieruchomość położona 
jest w gliwicach przy ul. Pustej 1 i stanowi  
własność Miasta gliwice.

termin przetargu: 15 lutego 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 231 200,00 zł
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 2021 r, poz. 685 z późn. 
zm.) cena nieruchomości zwolniona została z 23% podatku VAT.
Wadium: 23 120,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 lutego 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości obejmującego 
niezabudowane:
• działki nr 1334 (kw nr gl1g/00028499/3), 

1335/5 (kw nr gl1g/00091344/4) oraz 
zabudowaną działkę nr 1335/7 (kw nr 
gl1g/00034552/8), obręb Sośnica, poło-
żonego przy ul. władysława Sikorskiego 66 
w gliwicach, stanowiącego własność Mia-
sta gliwice. łączna powierzchnia działek: 
0,4379 ha.

termin przetargu: 7 marca 2022 r., godz.10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 191 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane 
działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabudowana 
działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowa-
nia podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 119 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2022 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta gliwice, 

których organizatorem  
jest wydział gospodarki  

nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na  

mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 
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 
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi i dziećmi).

https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.mzuk.pl
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ogłoSzenIa

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiących własność Miasta gliwice

1. lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego 
w Gliwicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg da-
nych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 606, obręb ostropa Pola, 

kw nr gl1g/00069944/7, użytek 
dr – drogi, powierzchnia gruntu 
0,1352 ha,

• działka nr 607, obręb ostropa Pola, 
kw nr gl1g/00110379/8, użytek 
dr – drogi, powierzchnia gruntu 
0,1352 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomości położone w peryferyjnej 
strefie miasta, w odległości ok. 11 km 
od centrum, w pobliżu autostrady A4. 
Sąsiedztwo stanowią zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa oraz tereny rolne. 
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio 
z drogi publicznej. Działki stanowią teren 
o kształcie nieregularnym, wydłużonym, 
wąskim, zagospodarowane zielenią ni-
ską z istniejącymi ciekami wodnym. Na 
działkach urządzony jest istniejący zjazd 
do drogi publicznej ul. Daszyńskiego, 
prawnie nieuregulowany. W obrębie 
działek, głównie w ich północnej czę-
ści, przebiega sieć wodociągowa, tele-
techniczna, elektroenergetyczna oraz 
gazowa. W zasięgu działek przebiega 
sieć kanalizacyjna. 
W granicach przedmiotowych działek 
może przechodzić sieć drenarska. W mo-
mencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
przyszły nabywca zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. 
Dział III i IV ksiąg wieczystych wolne są 
od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią ksiąg 
wieczystych, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe nieruchomości. Nabywca 
przejmuje nieruchomości w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanych nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 27 stycznia 2008 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu obejmującego 
dzielnicę Wilcze Gardło, uchwalonego 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XI/326/2007 z 11 października 2007 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 215 z 27 grudnia 2007 r., poz. 4675, 
części działek nr 606 i 607 znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolami: 
• 10 Mnu, 11Mnu, co oznacza tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej,

• 1 kdz 1/2, co oznacza tereny dróg 
publicznych klasy zbiorczej,

• 5 R, co oznacza tereny rolnicze,
• 3rz, wS, 4rz, wS, co oznacza tereny 

trwałych użytków zielonych i cie-
ków powierzchniowych, dla których 
obowiązuje zachowanie istniejących 
cieków i łąk towarzyszących ciekom.

Pozostała część przedmiotowych działek 
położona jest w granicach obowiązują-
cego od 26 czerwca 2015 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice dla obszaru położone-
go po południowej stronie autostrady 
A4, w rejonie ul. Traktorzystów. Plan 
ten uchwalony został przez Radę Mia-
sta Gliwice uchwałą nr XXI/423/2012  
z 28 czerwca 2012 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z 26 czerwca 2015 r., poz. 
3408, zgodnie z którym części przed-
miotowych działek położone są na ob-
szarze ww. planu, na terenie opisanym 
symbolami:
• 1 Mnu, co oznacza tereny, mieszka-

niowo-usługowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy,

• 1 zr, co oznacza tereny zieleni ni-
skiej i wysokiej użytków rolnych, 
sadów, łąk i pastwisk.

Na rysunku planu uwidocznione zostały 
linie energetyczne średniego napięcia 
20 kV – istniejące wraz ze strefami 
technicznymi. 
5. cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 138 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1390,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana  
23% podatkiem VAT stosownie do ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 1 marca 2022 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jas- 
nej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej bip.gliwice.eu w zakład-
ce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową bę-
dą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
7. wadium
Wadium w wysokości 13 800,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej, dokonu-
jąc przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – Bank Millen-
nium 79 1160 2202 0000 0005 0904 
4033, z tytułem przelewu: „Przetarg,  
dz. nr 606, nr 607, obręb Ostropa Pola, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nie-
ruchomości będą nabywane”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 23 lutego 2022 r. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży na-
stąpi do 31 marca 2022 r.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, którzy przetargu 
nie wygrają,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym ter-
minie jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działek oraz 
ich usytuowanie nie mogą one stanowić 
nieruchomości do odrębnego zagospo-
darowania, z związku z czym celowym 
jest zbycie działek w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli 
nieruchomości przyległych, tj. działek 
o numerach: 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 
96/5, 96/6, 92, 158, 645, 646, 647, 
648, 649, obręb Ostropa Pola, co może 
poprawić warunki zagospodarowania 
przyległych nieruchomości. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równo-
znaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
9. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestników 
przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej 
(powyższe dotyczy również reprezen-
tacji jednego z małżonków, chyba 
że nieruchomości nabywane będą 
z odrębnego majątku jednego z nich 

lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego (w przypadku oso-
by prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
– w przypadku osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej (chyba 
że pełnomocnictwo wynika wprost 
z innych dokumentów, np. z wydru-
ku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
dokonana przez komisję przetargową 
na podstawie elektronicznego wypisu 
z księgi wieczystej wg stanu na 23 lutego 
2022 r. W przypadku gdy zapisy księgi 
wieczystej nie odzwierciedlają stanu fak-
tycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu 
ograniczonym w terminie do 23 lutego 
2022 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4854/2021  
z 14 października 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego 
prawa własności nieruchomości grun-
towych obejmujących działki nr 606, 
607, obręb Ostropa Pola, położonych 
w Gliwicach, stanowiących własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowych działek, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawia-
domi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie bę-
dzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 31 marca 2022 r.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
10.4. Nieruchomości zostały przezna-
czone do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4854/2021 z 14 października 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

1 marca 2021 r. o godz. 12.00, w siedzibie wydziału gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 206*, rozpocznie się IV ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/34, obręb czechowice Północ, o pow. 1196 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „rV”, kw gl1g/00092888/6, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice Północ, kw 

gl1g/00092858/7, tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu 
nie podlegają ewentualnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki 
lub dostawców mediów.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się naj-
później o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej bip.gliwice.
eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargo-
wą będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści, organizator przetargu, na okres 
co najmniej 7 dni przed otwarciem 
przetargu, może zamieścić w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu 
tych środków, uczestnik przetargu bę-
dzie mógł w nim uczestniczyć.
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 203 900,00 zł
wadium: 20 400,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2040,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została 
do zbycia w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
3638/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., 
poz. 2213 z późn. zm.) oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)
I przetarg nieograniczony odbył się  
8 czerwca 2021 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się  
12 października 2021 r. i został zakoń-
czony wynikiem negatywnym.
III przetarg nieograniczony odbył się 
7 grudnia 2021 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
opis nieruchomości
Działka nr 77/34 o powierzchni 
1196 m2 położona jest w kompleksie 
działek przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe w rejonie skrzy-
żowania ulic Toszeckiej i Borówkowej. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi 
nowa zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, tereny niezabudowane, 
za północną granicą działki przebiega 
linia kolejowa oraz tereny użytkowane 
na cele rolnicze. Kształt działki jest 
regularny, zbliżony do prostokąta 
o długości podstawy około 42 m 
i wysokości około 28,5 m. Działka 
jest niezabudowana i nieogrodzona, 
porośnięta dziko rosnącą roślinnością 
i samosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze 
wodociągowe i kanalizacyjne. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się 
przyłącze energii elektrycznej oraz 
gazowe. Korzystanie z wszelkich 
urządzeń infrastruktury technicznej 
wymaga uzgodnienia z dysponenta-
mi sieci i obciąża całkowicie nabywcę 
nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki prze-
biega podziemna sieć teletechniczna. 

Stan prawny dostępu do sieci nie jest 
uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się 
w trzeciej linii zabudowy do ulicy Bo-
rówkowej, od której prowadzić będzie 
dojazd poprzez wydzieloną pod pro-
jektowaną ulicę Poziomkową działkę 
nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospoda-
rowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego „osiedle Czechowice” 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) 
teren położony w Gliwicach przy  
ul. Poziomkowej obejmujący:
 działkę nr 77/34 oraz przeważa-

jącą część działki nr 77/1, obręb 
Czechowice Północ, oznaczony jest 
symbolem: 13Mn, co oznacza: te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, do-

jazdy, miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych,

f. zieleń towarzysząca i ogrody 
przydomowe,

g. obiekty małej architektury;
 działkę nr 77/1, obręb Czechowice 

Północ, w niewielkim fragmen-
cie przy granicy z ul. Borówkową, 
oznaczony jest symbolem 02kdl, 
co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, który nie planuje 
w najbliższym czasie poszerzenia  
ul. Borówkowej oraz faktu, że działka 
nr 77/1 jest wykorzystywana jako 
droga, nie wydzielano geodezyjnie 
fragmentu działki oznaczonego sym-
bolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się 
w strefie „OW” obserwacji arche-
ologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapo-
znania się z zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu. Nabyw-
ca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Ewentualna wycinka 
drzew rosnących na terenie nierucho-
mości powinna być dokonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium określone w niniejszym 
ogłoszeniu, w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank 
Millennium nr konta 79 1160 2202 
0000 0005 0904 4033, z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony,  
nr działki wraz z obrębem geodezyj-
nym, imię i nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz numer NIP firmy, na 
czyją rzecz nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
22 lutego 2022 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali prze-
targu, wadium zwracane jest bez-
względnie na konto wpłacającego, 
bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg.

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieru-

chomości zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która 
wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do poniesienia kosz-
tów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem nieruchomości oraz 
złożenia w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez uczestnika/
uczestników przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również re-
prezentacji jednego z małżonków, 
chyba że nieruchomość nabywana 
jest z odrębnego majątku jedne-
go z nich lub jeżeli w małżeństwie 
obowiązuje ustrój rozdzielności 
majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą, a nieruchomość 
ma być nabyta w ramach prowa-
dzonej działalności, należy okazać 
odpowiednio aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż na 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na wskazanym rachunku 
bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przeno-
szącego prawo własności nierucho-
mości powinno nastąpić w terminie 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 31 marca 2022 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach: pn. – śr.: 
8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-
15.00, pokój nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 
32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-3638/21 w sprawie 
sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do zbycia, która obję-
ta jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899).

InForMacJa SzczegÓłowa o ocHronIe danycH oSoBowycH zBIeranycH Przez urzĄd MIeJSkI w glIwIcacH1

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 w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 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 i na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. 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
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. 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,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

1. 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.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja 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). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

oGŁaSZa

preZyDent miaSta GLiWice,
oGŁaSZa

nieruchomości

http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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ogłoSzenIa

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
1 marca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, 
w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabu-
dowaną działkę nr 263/2 o pow. 0,0772 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr gl1g/00036903/8. Przedmiotowa działka 
położona jest w gliwicach przy ul. knurowskiej i stanowi własność Miasta gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 170 000,00 zł
wadium: 17 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 263/2, obręb Bojków, użytek: RIIIa – 

grunty orne, pow. 0,0772 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00036903/8.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 263/2 położona jest przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach, w południowej części miasta, w odległości  
ok. 6 km od centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. 
Nieruchomość w kształcie nieregularnym. Teren pła-
ski, nieogrodzony, stanowiący podwórze o nawierzchni 
gruntowej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy biegnąca wzdłuż granicy 
działki od strony ul. Knurowskiej, ogranicza możliwość 
zabudowy. 
Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega na-
powietrzna linia wysokiego napięcia.
Przez działkę przebiegają również sieci: wodociągowa, 
gazowa, teletechniczna. W zasięgu działki znajduje się 
sieć kanalizacyjna. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy części nieruchomości.
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłączenia gruntu 
z produkcji rolnej (klasa RIIIa). W celu usunięcia drzew 
i krzewów może być wymagane uzyskanie zgody Prezy-
denta Miasta Gliwice. W przypadku dodatkowych pytań, 
informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska UM 
w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę 
przy przeprowadzaniu prac.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 263/2 nie 
ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą 
być zlokalizowane na przedmiotowej działce, odpowiada 
za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki nr 263/2, obręb Bojków, win-
no odbywać się włączeniem nowym zjazdem do dro-
gi publicznej ul. Knurowskiej, poprzez gminną działkę  
nr 263/1 w miejscu zapewniającym wymagane przepisa-
mi warunki widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę 
publiczną (warunek konieczny). Potencjalny zjazd winien 
zostać usytuowany jako maksymalnie oddalony w kierun-
ku północno-zachodnim (przy tablicy drogowskazowej). 
Warunki włączenia działki do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, w zależności od generowanego przez inwestycję 
natężenia ruchu drogowego, jego struktury oraz innych, 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu w zakresie 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz ze związaną 
z nią strefą ochronną o łącznej długości 10,49 m, co daje 
łącznie pow. gruntu objętego służebnością wynoszą-
cą 33,17 m2 – na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00036903/8 w dziale III – elektroniczny dostęp 
do treści księgi wieczystej na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, 
stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała 
nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.), działka nr 
263/2, obręb Bojków, znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem:
• c1.1.1/Mn3, co oznacza: tereny zabudowy mieszka-

niowo-usługowej jednorodzinnej.

Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji zwią-
zanych z różnymi formami działalności gospodarczej, 
których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Zgodnie z rysunkiem planu, północno-zachodnia część 
działki nr 263/2 znajduje się w strefie obsługi technicznej 
związanej z przebiegiem linii energetycznej wysokiego 
napięcia WN 110 kV.
W obowiązującym planie przedmiotowa działka znajduje 
się na obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz objęta 
jest zasięgiem stref:
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-

tury.
Jednocześnie działka jest zlokalizowana w granicach 
Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, poza terenem 
korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami 
zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Zagospodarowanie działki jako samodzielnej działki 
budowlanej jest możliwe wyłącznie w części południo-
wo-wschodniej, lecz ograniczone ze względu na kształt 
działki, przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 
częściowe położenie w strefie obsługi technicznej zwią-
zanej z przebiegiem linii energetycznej.
Przedmiotowa działka graniczy z działką nr 264/1 (wła-
sność osoby prywatnej), która zabudowana jest budyn-
kami zlokalizowanymi w granicy nieruchomości.
Ponadto, Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła 
uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami 
Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowa 
działka znajduje się w granicach sporządzenia planu, 
określonych w ww. uchwale.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 1 marca 2022 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
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 ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach 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 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 
organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.
5. wadium
Wadium w wysokości 17 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 
0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 263/2, 
obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej do 22 lutego 2022 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 konto 
bankowe, z którego dokonano płatności lub zgod-
nie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

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

uczestnika/uczestników przetargu, 
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 

lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezen-
tacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość 
będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich 
lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdziel-
ności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta 
w ramach prowadzonej działalności, należy okazać 
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej, 

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów 
np. z wydruku z KRS).

uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie prze-
targu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5018/21  
z 12 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go prawa własności części nieruchomości obejmującej 
niezabudowaną działkę nr 263/2, obręb Bojków, położoną 
przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, stanowiącą własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomo-
ści, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca części nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uzna-
nie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność części nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 31 marca 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
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 przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Część nieruchomości została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-5018/21 z 12 listopada 2021 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64- 
-08, 32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 2213 ze zm.).

InForMacJa SzczegÓłowa o ocHronIe danycH oSoBowycH 
zBIeranycH Przez urzĄd MIeJSkI w glIwIcacH1

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 w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 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 i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. 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
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. 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,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

1. 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.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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 sierpnia 2019 r.

1 Realizacja 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). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

oGŁaSZa

oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, dtś, dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

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

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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w gliwicach  

przy ul. Portowej 28.
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1641,81 m²
wymiary wewnętrzne: 73,3 m x 23,7 m
wyposażenie hali:
1. Suwnica 12,5 t z wyposażeniem.
2. Suwnica 5 t z wyposażeniem. 
Teren jest ogrodzony, ochraniany oraz monito-
rowany telewizją przemysłową 24 h.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
centrum 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

nieruchomości

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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