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

DRuGa StROna W OBiektyWie

Gotowi na pierwszą w tym roku przebieżkę przy ul. Wschodniej? Pieski czekają! 
W sobotę 2 lutego odbędzie się pierwszy w tym roku „Bieg na 6 łap”. Każda tego 
typu impreza przyciąga setki miłośników gliwickich czworonogów i aktywnego 
wypoczynku. Szczegółowe informacje oraz formularz zapisów można znaleźć na 
stronie www.mzuk.gliwice.pl. (fot. MZUK Gliwice)

Gliwiccy listonosze rozpoczęli testowanie elektrycznych rowerów, które są zasilane 
produkowanymi w Gliwicach bateriami firmy BMZ Poland. To element projektu 
Poczty Polskiej „Elektromobilność”, wprowadzający „Strefy Czystego Transportu”. 
Wyniki testów pozwolą dopasować rowery do wymagań pracowników poczty tak, 
aby finalny projekt roweru uwzględniał wszystkie ich potrzeby. (fot. BMZ Poland)

Trwa rekrutacja na darmowe lekcje językowe oraz kursy komputerowe organizo-
wane przez gliwicki Technopark. Mogą z nich skorzystać osoby pracujące, które 
ukończyły 25 lat i mieszkają na obszarze rewitalizacji w Gliwicach. W ramach 
projektu przewidziana jest nauka języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego 
oraz obsługi komputera. Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na 
stronie http://technopark.gliwice.pl/szkolenia/. (fot. Pixabay.com/CC0)

Znów biegamy! 

Elektryczny rower dla listonosza Zapisz się na kurs!

Piękne, zimowe Gliwice :-)

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunalnymi 
można teraz sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozra-
chunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany i zarejestrować konto 
użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. Więcej na www.gliwice.eu.

GEPAR – opłaty pod kontrolą
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z miasta

niebawem rozpocznie się kolejny etap dużej 
miejskiej inwestycji mającej na celu zmianę 
oświetlenia na ulicach Gliwic na czytelniejsze 
i bardziej ekologiczne. tym razem przebudo-
wane zostanie oświetlenie na ul. Dworcowej.

Przy ul. Dworcowej, na od-
cinku od ul. Jagiellońskiej do  
ul. Jana Pawła II i Mikołow-
skiej, zostaną wymienione 
oprawy, słupy oświetle-
niowe i  kable zasilające. 
Pojawi się nowe, ledowe 

oświetlenie, wyglądem na-
wiązujące do tego przy  
ul. Wyszyńskiego, Strzody, 
Bojkowskiej, Pszczyńskiej, 
Akademickiej, Kujawskiej i Pa-
newnickiej oraz na Drogowej 
Trasie Średnicowej. 

Przetarg na wykonanie robót 
budowlanych został już ogło-
szony. Oferty można składać do  
4 lutego. 

Do końca roku planowana 
jest jeszcze budowa  
nowego oświetlenia przy 
ul. Rybnickiej i tarnogórskiej. 

Wartość projektu „Ekoświatło 
w Gliwicach – Modernizacja 
i budowa oświetlenia uliczne-
go” wynosi 14,1 mln zł, z czego  
4,1 mln zł pochodzi z Unii Eu-
ropejskiej. 

Kompleksowa wymiana oświe-
tlenia w Gliwicach na ekolo-
giczne i ekonomiczne znacznie 

ograniczy zużycie energii elek-
trycznej i koszty konserwacji. 
Uporządkuje też miejskie 
oświetlenie – na obrzeżach 
miasta oraz wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych la-
tarnie emitować będą jasne, 
zimne światło. Z kolei w ścisłym 
centrum będzie ono cieplejsze, 
niemal pomarańczowe.  (mf)
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Będą  
nowe lampy 
na ul. Dworcowej

Trwa walka o gliwicką kardiologię. Liczy się każdy głos wsparcia. 

2 lutego, między 10.00 a 11.00, zaniepokojeni mieszkańcy będą  
protestować na Rynku przeciw niesprawiedliwej polityce NFZ  

i apelować o zawarcie przez NFZ umowy ze Szpitalem Miejskim nr 4 
na finansowanie kardiologii inwazyjnej.

Niech Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 
za ratowanie serc w Gliwicach!



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 5/2019 (937), 31 stycznia 20194

WaRtO WieDzieć

kolej bezpłatna na ferie
Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież przez ponad dwa tygodnie będą mogły 
bezpłatnie podróżować pociągami kolei śląskich. Darmowe przejazdy będą obo-
wiązywały od północy z 8 na 9 lutego do 24 lutego. 

Z promocji mogą skorzystać 
zarówno uczniowie szkół pod-
stawowych, jak i gimnazjalnych, 
licealnych, techników i szkół bran-
żowych. Bezpłatne przejazdy będą 
dostępne nie tylko dla uczniów 
z terenu województwa śląskie-
go, ale też dla tych, którzy w tym 
czasie odwiedzą nasz region, 
a na co dzień mieszkają w innych 
województwach. Aby za darmo 
podróżować pociągiem, wystarczy 
podczas kontroli zamiast biletu 

okazać ważną legitymację szkolną. 
Z bezpłatnych przejazdów mogą 
korzystać również najmłodsi 
– wystarczy okazać dokument 
potwierdzający wiek. Przypomi-
namy, że dzieci do czwartego roku 
życia podróżują Kolejami Śląskimi 
bezpłatnie przez cały rok.

Promocja obejmie swoim zasię-
giem wszystkie linie obsługiwa-
ne przez Koleje Śląskie – z wyjąt-
kiem odcinka przygranicznego 

Chałupki – Bohumin. Uczestnicy 
akcji będą mogli wybrać się po-
ciągiem m.in. do takich ośrod-
ków sportów zimowych, jak 
Ustroń, Wisła czy Zwardoń, ale 
również do Zakopanego. Pociąg 
do stolicy polskich Tatr w czasie 
ferii będzie kursował codziennie.

Szczegółowe zasady promocji 
można znaleźć na stronie inter-
netowej Kolei Śląskich (kolejesla-
skie.com).   (mf)
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kluby zainteresowań, warsztaty, zajęcia rozwoju oso-
bistego. to tylko niektóre z możliwości, jakie mieszkań-
com osiedla Baildona oferuje Miasto we współpracy 
z GcOP i OPS w Gliwicach, w ramach projektu „twoja 
Społeczność twoją Szansą”. Warto się zaangażować  
w działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

W ramach projektu zorganizo-
wano już m.in. Dzień Sąsiada, 
Jarmark Adwentowy i Konkurs 
fotograficzny. Warto rów-
nież skorzystać z ciekawych 
zajęć rozwoju osobistego, 
klubu osiedlowego i klubów 
zainteresowań, warsztatów, 
punktu porad obywatelskich, 
wsparcia indywidualnego 

i grupowego, pikników czy 
giełdy usług sąsiedzkich. Klub 
Osiedlowy osiedla Baildona 
znajduje się przy ul. Jagielloń-
skiej 21. 

Projekt „Twoja Społeczność 
Twoją Szansą. Etap I” jest fi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej.  (mf)

twoja społeczność
twoją szansą

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2019 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie umarzania, odraczania termi-
nów płatności, rozkładania na raty należno-
ści pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym przypadających Miastu Gliwice oraz 
jego jednostkom podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga będzie stanowić 
pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg.

4. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków.

5. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały w sprawie stawek opłat 
za korzystanie przez operatorów i prze-
woźników z przystanków komunikacyj-
nych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest jednostka samo-
rządu terytorialnego, zlokalizowanych 
na liniach komunikacyjnych na obszarze 
miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie nadania 
statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

7. Projekty uchwał w sprawie obwieszczeń 
w sprawie ogłoszenia tekstów jednoli-
tych uchwał w sprawie upoważnienia 
do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach przy ul. Pszczyńskiej, obejmujących 
działki nr 484, 485, obręb Politechnika.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
części udzielonej bonifikaty.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w re-
jonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Toszeckiej i Orląt Śląskich.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejo-
nie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku 
Dołom i Orkana.

12. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywno-
ści w ramach wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia za-
sad zwrotu wydatków na pomoc w formie 
posiłku lub świadczenia rzeczowego w po-
staci produktów żywnościowych w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
gminnego programu osłonowego w za-
kresie udzielenia posiłku dzieciom i mło-
dzieży na lata 2019 – 2023 w ramach wie-
loletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

16. Projekt uchwały w sprawie szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi.

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania Statutu Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zapewnienia placówkom opie-
kuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

20. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach.

21. Projekt uchwały w sprawie konsultacji 
z mieszkańcami Gliwic, dotyczących 
zmian w statutach osiedli w Gliwicach. 

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego.

23. Projekt uchwały w sprawie Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej.

24. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia 
do sądu administracyjnego rozstrzygnię-
cia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr 
NPII.4131.1.687.2018 z 18 stycznia 2019 r.

25. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia 
skarg na działalność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta porządek sesji zo-
stanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 31 stycznia br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolej-
nym numerze, który ukaże się 7 lutego br.

PlanOWany PORzĄDek SeSJi RaDy MiaSta
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 7 lutego 2019 r., 

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/
Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.
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aktualności

Warto pomagać

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podat-
kowych. od najbliższego weekendu mieszkańcy płacący 
podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny 
będą otrzymywać decyzje o wysokości opłat na ten rok. 

Wszystkie decyzje ustalające 
wysokość należności na 2019 rok 
są już przygotowane i gotowe 
do rozniesienia. Ich doręczanie 
mieszkańcom rozpocznie się  
1 lutego. Termin wpłaty pierw-
szej raty podatków upływa  
15 marca – i dla wielu gliwiczan 
będzie to jedyny zobowiązujący 
deadline. Jeżeli bowiem kwota 
podatku nie przekracza 100 zł, 
to podatek płaci się jednorazowo 
właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje otrzymają wszyst-
kie osoby fizyczne będące 
podatnikami. Gdy nie-
ruchomość objęta jest 
współwłasnością, swój 
egzemplarz decyzji dosta-
nie każdy ze współwłaści-
cieli. należy pamiętać, że 
wskazany w niej podatek 
jest ustalony łącznie dla 
wszystkich współwłaści-
cieli, a nie odrębnie dla 
każdego z nich.

Decyzje podatkowe są doręcza-
ne przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w dni robocze w go-
dzinach popołudniowych oraz 
w soboty od godzin porannych 
– zawsze najpóźniej do godz. 
20.00. Pracownicy magistratu 
nie są uprawnieni do pobierania 
należności podatkowych.

Decyzje zawierają indywidualny 
numer rachunku bankowego, na 
który można dokonać wpłaty. 
Aby uniknąć kolejek w kasach 
urzędu, warto zapłacić podatek 
za pośrednictwem banków. 
Od wpłat gotówkowych doko-
nywanych na rachunki Urzędu 
Miejskiego, realizowanych we 
wszystkich placówkach ING Ban-
ku Śląskiego SA, nie są pobierane 
dodatkowe prowizje.

Przypominamy także, że płat-
ności z tytułu podatków mogą 
być także realizowane poprzez 
Gliwicką Elektroniczną Platfor-
mę Analityczno-Rozrachunkową  
GEPAR (szczegóły na stronie 
gepar.gliwice.eu).   
 (kik/po)

Remont pokoju dziecka z ubogiej rodziny, sadzenie drzew, zakup książek dla szkolnej 
biblioteki, pomoc przy budowie domów dla osób potrzebujących, korepetycje, 
bezinteresowne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. to tylko niektóre 
obszary pomocy, którymi coraz częściej zajmują się gliwickie firmy, angażując się 
w wolontariat pracowniczy na rzecz lokalnej społeczności. świetnym przykładem 
takiej aktywności jest Biuro inżynieryjne Fluor Sa, które tylko w ubiegłym roku 
wsparło szkoły i świetlice środowiskowe w naszym mieście kwotą ponad 160 tys. zł. 

Fluor rozpoczął działalność 
charytatywną w 2004 r. i sys-
tematycznie ją rozwija. Tylko 
w ciągu ostatnich trzech lat 
biuro wsparło różne placówki 
i organizacje łączną kwotą 
ponad 800 tys. zł, z czego 
większość środków przezna-
czono na rzecz szkół i świetlic 
środowiskowych.

– Jesteśmy częścią lokalnej 
społeczności i jako jej członko-
wie jesteśmy świadomi idącej 
za tym odpowiedzialności. 
Pomaganie jest dla nas czymś 
naturalnym i wpisanym w ramy 
naszej codziennej działalności. 
Od wielu lat współpracujemy 
ze szkołami, świetlicami śro-
dowiskowymi, Warsztatami 
Terapii Zajęciowej Tęcza, Fun-
dacją Różyczka, Towarzystwem 
Pomocy im. św. Brata Alberta 
i wieloma innymi instytucjami. 
Chętnie wspieramy różnorod-
ne inicjatywy, które mogą 
zaprocentować dla lokalnej 
społeczności. Zgłosić może się 
do nas każda instytucja pożyt-
ku publicznego lub jednostka 
edukacyjna, przedstawić swój 
pomysł i plan działania, a my 
chętnie podejmiemy rozmowę 
na temat możliwości wsparcia 
– podkreśla Żaneta Krzyżanow-
ska z firmy Fluor. 

Firma dofinansowuje warszta-
ty, kursy, konkursy i wycieczki 
edukacyjne, zakup sprzętu 

i pomocy naukowych oraz do-
żywianie uczniów – rocznie do-
finansowywanych jest  ponad 
50 tys. posiłków. Firma od lat 
organizuje akcje „Świąteczna 
paczka żywnościowa”, w której 
każdego roku około 300 po-
trzebujących rodzin otrzymuje 
paczki świąteczne o łącznej 
wartości około 40 tys. zł. Co-
rocznie przekazuje też około 
200 wyprawek szkolnych dla 
potrzebujących uczniów o war-
tości około 20 tys. zł.

Ponadto pracownicy wraz z ro-
dzinami i przyjaciółmi chętnie 
pożytkują swój czas i pozytyw-
ną energię na udział w akcjach 
społecznych – przygotowywa-

nie paczek żywnościowych, 
sadzenie drzewek czy biegach 
charytatywnych. Pracownicy 
mają również możliwość zgła-
szania własnych pomysłów 
i systematycznie organizują 
zbiórki rzeczowe dla potrze-
bujących, m.in. zbiórki odzieży, 
karmy dla schroniska, artyku-
łów plastycznych dla świetlic 
czy książeczek dla żłobków 
miejskich.

Firm udzielających się cha-
rytatywnie i społecznie jest 
w Gliwicach więcej. Pracownicy 
chętnie poświęcają swój czas 
i potencjał twierdząc, że dobrze 
jest się dzielić – dzięki temu zy-
skuje się dwa razy więcej. (mf)

Decyzje z dostawą
do domu
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Będzie pięknie! 
kolejny zieleniec na Zatorzu odzyska blask. Przy ul. Ste- 
fana czarnieckiego powstanie skwer rekreacyjno- 
-wypoczynkowy z placem zabaw, atrakcyjną zielenią, 
rzeźbą i poidełkiem dla ptaków. Przetarg na budowę 
skweru został już ogłoszony. 

Pomiędzy ulicami Czarnieckiego, 
Poniatowskiego, Żółkiewskiego 
i Wolskiego ma powstać skwer 
rekreacyjno-wypoczynkowy, który 
będzie miejscem aktywności fi-
zycznej oraz odpoczynku dla dzie-
ci, dorosłych oraz osób starszych 
i umili mieszkańcom spędzanie 
wolnego czasu na powietrzu. 

W pierwszej kolejności zostanie 
zlikwidowana niecka po nieistnie-
jącej już fontannie. Cokół przej-
dzie renowację, a w miejscu daw-
nego wodotrysku w przyszłości 
stanie betonowa rzeźba foki wy-

konana przez artystę rzeźbiarza 
na podstawie dostępnych zdjęć 
z czasów świetności fontanny. 

Rzeźba będzie istotną, ale niejedy-
ną atrakcją zieleńca. Na skwerze 
stanie plac zabaw z urządzeniem 
wielofunkcyjnym ze zjeżdżalnią 
i bujaki. Sprzęty zostały tak do-
brane, by umożliwić prowadzenie 
z dziećmi różnego typu aktywności, 
m.in: wspinaczki, skoków, poko-
nywania przeszkód oraz ogólnego 
rozwoju ruchowego. Nawierzchnia 
placu zostanie wykonana z bez-
piecznych gumowych płyt. 

Stare chodniki na skwerze zostaną 
zlikwidowane. Ich miejsce zajmą 
nowe ścieżki z betonowej, szarej 
i grafitowej kostki. Przewidziano też 
poidełko dla ptaków, a przy alejkach 
stylowe ławki i kosz na śmieci. 

Obecna zieleń zostanie uzupeł-
niona nowymi nasadzeniami, 

które utworzą naturalną ba-
rierę oddzielającą skwer od 
otaczających go ulic. Teren zo-
stanie obsadzony żywopłotem 
(145 sadzonek) i obsiany trawą 
na całej powierzchni. Pojawią 
się też kwietniki z jasnoróżo-
wymi różami i biało-różowymi 
irgami, które jesienią przybiorą 

barwę czerwoną i pomarańczo-
wą. 

Przetarg na budowę skweru 
rekreacyjno-wypoczynkowego 
przy ul. Stefana Czarnieckiego 
już został ogłoszony. Oferty 
można składać do 7 lutego.  
 (mf)
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JuBileuSze / kOMunikaty

24 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości złotych, Diamentowych i kamiennych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie 
nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.
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W gronie par świętujących półwiecze znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): Irena i Hen-
ryk Andruszkiewiczowie, Krystyna i Marian 
Brylokowie, Brygida i Horst Buchtowie, Maria 
i Jan Czaudernowie, Agnieszka i Gerhard Fico-
niowie, Alina i Wilhelm Gawronowie, Danuta 
i Henryk Jusczykowie, Magdalena i Gerard 
Kampkowie, Krystyna i Andrzej Kroczkowie 
oraz Ewelina i Sylwester Rateccy.

60-lecie związku obchodzili Maria i Mieczy-
sław Jenorowscy, Dorota i Walerian Nowa-
czykowie oraz Eryka i Henryk Prokszowie. 
Pamiątkowe odznaczenia czekały również 
na nieobecnych podczas uroczystości Marię 
i Gintera Brzozów.

Wyjątkowy jubileusz obchodzili tego dnia 
Maria i Leszek Gruszczyńscy, którzy spędzili 
razem 70 lat. Takim osiągnięciem może po-
chwalić się bardzo niewiele par! Serdecznie 
gratulujemy Państwu Gruszczyńskim i życzy-
my wielu następnych lat w zdrowiu, miłości 
i radości.  (kik)

W poniedziałek, 4 lutego, gliwiczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań oka. Fundacja neuca dla zdrowia zaprasza do Okobusu, który stanie 
na osiedlu kopernika.
ZSO to grupa schorzeń związa-
nych ze zmienionym składem, 

zmniejszoną produkcją łez lub 
nadmiernym łzawieniem. Pro-

wadzi to do wysychania rogówki 
oraz spojówki. Zespół suchego 
oka często towarzyszy także 
innym dolegliwościom i choro-
bom, m.in. menopauzie, cho-
robom autoimmunologicznym 
i dermatologicznym. Cierpią na 
niego również palacze. Typowe 
objawy to uczucie piasku pod 
powiekami, łzawienie, suchość 
oczu, pieczenie, ból, zaczerwie-
nienie, zwiększona ilość śluzu 
czy światłowstręt. Na ZSO jest 
narażony każdy z nas, zwłaszcza 
w okresie grzewczym. 

zadbaj o swoje oczy Bezpłatne badania

Gliwiczanie będą mieli okazję 
zbadać swoje oczy w poniedzia-
łek 4 lutego, w godz. od 10.00  
do 16.00 w tzw. Okobusie przy  
ul. Kopernika 16. Oceniona zosta-
nie powierzchnia oka oraz jakość 
filmu łzowego. Po zakończonej 
wizycie pacjent otrzyma wynik 
badania wraz informacją o dal-
szych zaleceniach. 

Badanie jest bezinwazyjne i bez-
płatne. Może je wykonać każdy, 
niezbędna jest jednak wcześniej-
sza rejestracja w aptece przy ul. 
Kopernika 16. Zapisy już trwają. 

Akcję, której celem jest promocja 
profilaktyki i diagnostyka zespołu 
suchego oka, organizuje Fundacja 
NEUCA dla Zdrowia.  (mf)fo
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kultura

czy pomysły na spektakle w teatrze Miejskim w Gliwicach kiedyś się skończą? chyba nie, bo na afiszu 
jest już 21 tytułów. Gliwicki zespół szykuje kolejne premiery. na pierwszy ogień idzie „tchnienie” według 
Duncana Macmillana. a później? Szczypta klasyki i trochę komedii.
Alina Czyżewska i Łukasz Ku-
charzewski to duet pewniak. 
Na spektakle z ich udziałem 
można chodzić w ciemno. 8 lu-
tego wystąpią w nowej produkcji 
gliwickiego teatru. Reżyserem 
„tchnienia” jest Rafał Szumski. 
Akcja przedstawienia dzieje się 
współcześnie. Świat stoi w ob-
liczu nasilającego się terroru, 
a katastrofa ekologiczna wisi 
w powietrzu. W tych warunkach 
pewna para zastanawia się nad 
powiększeniem rodziny. Ale czy 
dziecko w tak niespokojnych 
czasach to na pewno dobry 
pomysł? Oryginalna opowieść 
o miłości zainteresuje zakocha-
nych i nie tylko.

W marcu jeden ze spektakli gli-
wickiego teatru pojedzie do Wro-
cławia. „Miłość w Leningradzie” 
będzie reprezentować Gliwice na 
40. Przeglądzie Piosenki aktorskiej 
we Wrocławiu. Muzyczna opo-
wieść o współczesnej Rosji zostanie 
zaprezentowana na jednym z naj-
ważniejszych tego typu wydarzeń 
w kraju. Reżyserem przedstawienia 
jest Łukasz Czuj, zastępca dyrektora 
ds. artystycznych naszego teatru. 

Trzymając kciuki za przebojowe 
przedstawienie, 8 marca wybie-
rzemy się na premierę „Wieczo-
ru kawalerskiego”. Spektakl 
nawiązuje do niesamowitego 
klimatu filmu „Cztery wesela 

i pogrzeb” (ale bez pogrzebu!). 
To propozycja dla tych, którzy 
w teatrze lubią płakać ze śmie-
chu. Motywem przewodnim 
sztuki znowu będzie miłość, ale 
jaka to będzie miłość! Dowcipna 
i pełna niespodzianek. Reżyse-
rem spektaklu będzie Giovanny 
Castellanos, reżyser z Kolumbii, 
który od kilkunastu lat pracuje 
w Polsce.

Maj to czas egzaminów dojrzało-
ści, dlatego nasz teatr też sięgnie 
po klasyczny repertuar. „krew za 
krew” w reżyserii Jacka Głomba 
to spotkanie z Williamem Sha-
kespearem. Spektakl powstaje 
na podstawie cyklu „Kroniki 
królewskie”. Będzie wystawia-
ny w magicznych ruinach teatru 
Victoria. Niesamowity klimat 
gwarantowany!

A co dla dzieci? Teatr o nich 
nie zapomina! Reżyser Bartosz 
Kurowski dla bardzo małych 
widzów przygotowuje „Powita-
nie”. Będą mogły wziąć w nim 
udział maluchy w wieku od  
6 miesięcy do 2 lat.

Aktualny repertuar teatru jest do-
stępny na stronie teatr.gliwice.pl.
 (mm)

Popkultura i rock and roll na scenie

„tchnienie”, reż. R. Szumski 

„Dzieci z Bullerbyn” wg Astrid Lindgren w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, spektakl uko-
chany przez najmłodszych widzów gliwickiego teatru, zdobył główną nagrodę jury dziecięcego  
na Festiwalu Teatrów dla Dzieci 2019 w Krakowie.
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kompozytor aleksander nowak został uhonorowany nagrodą tygodnika „Polityka” w kategorii muzyka 
poważna. urodzony w Gliwicach artysta został nagrodzony za osiągnięcia artystyczne w 2018 roku.

Ubiegły rok to był bardzo pra-
cowity czas dla Aleksandra 
Nowaka. Na festiwalu Sacrum 
Profanum została premiero-
wo wykonana opera „ahat 
ilī – siostra bogów”, która była 
na ustach najważniejszych 
krytyków muzycznych w kraju. 
Podczas festiwalu Warszawska 
Jesień został natomiast zapre-
zentowany utwór „do słów”, 
a na festiwalu Auksodrone za-
brzmiała kompozycja „La la la”. 
Wszystkie dzieła spotkały się 
z entuzjastycznym przyjęciem 
i zaowocowały świetnymi recen-
zjami oraz Paszportem „Polityki”.

Opera Aleksandra Nowaka 
z librettem popularnej pisarki 
Olgi Tokarczuk (opartym na jej 
książce „Anna In w grobowcach 
świata”) – „ahat ilī – siostra 
bogów” – była niewątpliwie 
wydarzeniem muzycznym 2018 
roku. Twórcy wykorzystali jeden 
z najstarszych mitów ludzkości – 
sumeryjską opowieść o Inannie, 

bogini miłości i wojny. Postaci 
śpiewały nie tylko we współcze-
snym języku angielskim, ale też 
językach dawnych: akadyjskim, 
łacińskim, starogreckim, prasło-
wiańskim oraz azteckim. Alek-
sander Nowak skomponował 
muzykę na zamówienie festiwalu 
Sacrum Profanum.

Dr hab. aleksander  
nowak jest kompozyto-
rem i pedagogiem.  
Pracuje jako wykładowca 
w katedrze kompozycji  
i teorii Muzyki na  
akademii Muzycznej im. 
karola Szymanowskiego 
w katowicach. 

W 2007 roku Prezydent Miasta 
Gliwice przyznał mu nagrodę 
w dziedzinie kultury, a w 2013 
roku Muzeum w Gliwicach – Czy-
telnia Sztuki zamówiło u Nowa-

ka utwór „Dziennik zapełniony 
w połowie”, któremu towarzy-
szyła publikacja książkowa. Kom-
pozycje Nowaka są wykonywane 
na najważniejszych scenach 
w Polsce, z Teatrem Wielkim 
Operą Narodową w Warszawie 
na czele. Dorastał w Gliwicach – 
jest absolwentem Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Ludomira Różyckiego. Muzykiem 
jest także jego brat – to Cezary 
Nowak, czyli popularny CeZiK.

Warto zaznaczyć, że w kategorii 
muzyka poważna w całej histo-
rii Paszportów „Polityki” tylko 
trzykrotnie nagroda trafiała do 
kompozytorów. Przed Nowakiem 
otrzymali ją Agata Zubel i Paweł 
Mykietyn – obecnie zaliczani do 
grona najważniejszych polskich 
twórców muzycznych. Także ka-
riera Aleksandra Nowaka z roku 
na rok nabiera coraz większego 
rozpędu. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów! 
 (mm)
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Gliwiczanin z Paszportem „Polityki”
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OGłOSzenia 

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic  

i Mostów S.a. w Gliwicach,  
ul. nad Bytomką 1, zatrudni:

• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do 

obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do ob-

sługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkła-

darki mas mineralno-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone 
są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@
pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty można również przesłać pocztą lub 
dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A., 
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 

Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-40-03.

nabór nr kD.210.5.2019.OR-1
urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pra-

cownika, 
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 8 lute-
go 2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać  
w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150, w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferty pracy

oferty pracykomunikaty

ogłoszenia różne

uWaGa, kWaliFikacJa WOJSkOWa!
4 lutego 2019 r. na terenie miasta 
Gliwice rozpocznie się kwalifikacja 
wojskowa. Obejmuje ona mężczyzn 
zameldowanych na pobyt stały lub 
czasowy na terenie miasta Gliwi-
ce, którzy w bieżącym roku kalen-
darzowym kończą 19. rok życia. 
Kwalifikacja będzie prowadzona  
w pomieszczeniach Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Gliwicach przy  
ul. Zawiszy Czarnego 7 i potrwa do 
12 marca br.
Każda z osób podlegających stawie-
niu otrzyma indywidualne zawiado-
mienie wyznaczające dzień i godzi-
nę stawienia się.
kwalifikacja obejmuje następujące 
czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby pod-

legającej kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do 

czynnej służby wojskowej – bada-
nie lekarskie, które przeprowadza 
Powiatowa Komisja Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej  
i wydanie wojskowego dokumen-

tu osobistego (książeczki wojsko-
wej).

W Gliwicach wezwania otrzyma 
697 mężczyzn oraz 8 kobiet. Osoba 
stawiająca się do kwalifikacji woj-
skowej powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny doku-

ment pozwalający na ustalenie 
tożsamości,

• jeśli posiada – dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań 
specjalistycznych przeprowadzo-
nych w okresie dwunastu miesię-
cy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej,

• aktualną fotografię o wymiarach 
3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające po-
ziom wykształcenia lub pobiera-
nia nauki oraz posiadane kwalifi-
kacje zawodowe.

Dodatkowe informacje – w czasie 
trwania kwalifikacji – będzie można 
uzyskać w dni robocze w godz. 8.30 
– 14.30, pod numerem telefonu: 
261-124-658.

nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na bie-
głych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz Prezydenta Miasta Gliwice, wyko-
nującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie dzia-
łania Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na rok 2019, w sprawach w szczególności dotyczących:
1. ustalenia opłaty za przekształce-

nie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności, 

2. ustalenia opłaty z tytułu trwałe-
go zarządu,

3. ustalenia odszkodowań za grun-
ty wywłaszczone na podstawie 
odrębnych przepisów,

4. ustalenia odszkodowań za grun-
ty przejęte pod drogi publiczne  
w trybie ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych,

5. ustalenia wartości nieruchomo-
ści w celu dokonania zwrotu wy-
właszczonych nieruchomości,

6. ustalenia wysokości odszkodo-
wania z tytułu ograniczenia spo-
sobu korzystania z nieruchomo-
ści, czasowego zajęcia nierucho-
mości, powstałej z tytułu szkody 
i/lub zmniejszenia wartości nie-
ruchomości.

O wpis na listę na dany rok ka-
lendarzowy mogą ubiegać się rze-
czoznawcy majątkowi o nieposzla-
kowanej opinii, spełniający nastę-
pujące kryteria:
• posiadanie uprawnień rzeczo- 

znawcy majątkowego co naj-
mniej od 3 lat do dnia złożenia 
wniosku o wpis na listę; 

• posiadanie aktywnego konta na 
platformie ePUAP.

Do wniosku o wpis na listę należy 
dołączyć:
1. ważny dokument potwierdzają-

cy uprawnienia zawodowe rze-
czoznawcy majątkowego,

2. pisemne rekomendacje od or-
ganów administracji publicznej, 
sądów lub jednostek realizują-
cych inwestycje celu publicznego 
należytego wykonania, w okresie 
ostatnich 2 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o wpis na listę, 
łącznie co najmniej 20 opera-
tów szacunkowych wymaganych 
w postępowaniach administra-
cyjnych lub sądowych,

3. odpis z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej,

4. aktualne ubezpieczenie od od-
powiedzialności cywilnej zakre-
sie prowadzonej działalności 
zawodowej.

Wzór wniosku o wpis na listę sta-
nowi załącznik nr 2 do regulaminu, 
stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r.

Wnioski można składać bezpośred-
nio w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
w siedzibach przy ul. Zwycięstwa 
21 lub przy ul. Jasnej 31A, bądź 
drogą pocztową na adres Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
44-100 Gliwice, z dopiskiem „Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościa-
mi”, w terminie do 15 lutego 2019 r.
Listę biegłych rzeczoznawców za-
twierdza Prezydent Miasta Gliwice. 
Szczegółowe informacje zawarte są 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 
2019 r.

prezyDent miasta gLiWice
ogłasza

Wydział zdrowia i Spraw Społecznych 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

zaprasza do składania ofert cenowych  
na realizację zadań:

1. tai-chi.
Przeprowadzenie do 40 treningów (1,5 godziny każ-
dy) dla mieszkańców w miesiącach marzec – grudzień  
2019 r. Zajęcia, w zależności od pory roku, będą odbywa-
ły się w siedzibie MDK w Gliwicach lub w parku Chopina 
w Gliwicach. Proszę o podanie ceny wyłącznie za prowa-
dzenie zajęć. 

2. aqua aerobik dla osób 65+ na basenach Mewa 
i Delfin w Gliwicach.
Przeprowadzenie 110 treningów aqua aerobiku (3 edycje: 
kwiecień – maj, czerwiec – wrzesień, październik – listopad). 
uwaga! cena powinna uwzględniać wynajem toru.

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla seniorów  
z osiedla Wojska Polskiego w Gliwicach.
Przeprowadzenie szkolenia dla seniorów na temat 
pierwszej pomocy przedmedycznej w liczbie 3 godzin, 
obejmującego część teoretyczną i praktyczną. 
4. cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w prak-
tyce” obejmujących:
a. spotkanie z doulą (temat: „Dobry początek – jak przy-

gotować się do porodu”);
b. spotkanie z położną (temat: „Poród fizjologiczny i cię-

cie cesarskie”);
c. spotkanie z certyfikowanym doradcą laktacyjnym  

(temat: „Karmienie piersią, fakty i mity”);
d. spotkanie z psychologiem – tematy:

• „Trudna codzienność młodej rodziny, czyli co zmie-
nia się w życiu rodziców po pojawieniu się dziecka  
i jak sobie z tym poradzić”,

• „Wychować i nie zwariować. O pozytywnej dyscypli-
nie w duchu rodzicielstwa bliskości”,

• „Porozumienie bez przemocy. Jak budować dobrą 
relację z dzieckiem”,

• „Odnaleźć siebie, czyli jak będąc mamą pozostać sobą”;
e. spotkanie z doradcą chustonoszenia (temat: „O blisko-

ści, więzi i innych pozytywnych aspektach wynikają-
cych z noszenia dzieci w chustach/nosidłach”);

f. spotkanie z dietetykiem (temat: „Rozszerzanie diety 
metodą BLW i tradycyjnie”);

g. spotkanie z fizjoterapeutą (temat „Powrót do formy 
po porodzie, jak wzmocnić mięśnie dna miednicy”). 

Ofertę można złożyć na wszystkie przedsięwzięcia zbior-
czo lub odrębnie na poszczególne tematy. 
5. zdrowa mama, zdrowe dziecko.
Przeprowadzenie 18 zajęć fitness dla matek z małymi 
dziećmi w plenerze wskazanym przez Miasto Gliwice 
(park Chopina lub Chrobrego). Zajęcia będą się odbywa-
ły 1 raz w tygodniu w miesiącach maj – sierpień 2019 r. 
informacje dodatkowe
1. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby 

fizyczne posiadające kwalifikacje uprawniające do re-
alizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

2. Oferty na realizację poszczególnych przedsięwzięć 
można składać w terminie do 8 lutego 2019 r. w for-
mie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl.

3. Druk oferty można pobrać na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem:  
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/zD/
OFeRta_DRuk.doc

4. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Beata Jeżyk, 
tel. 32/238-54-33.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

otwartego, organizowanego wg 
procedur określonych Regulaminem 

PWiK Gliwice, pn.:
„Regeneracja wodomierzy 
oraz dostawa fabrycznie 

nowych wodomierzy wraz ze 
skonfigurowanymi modułami 

radiowymi”. 
termin składania ofert:  

5 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

5 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na 
www.pwik.gliwice.pl

mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
mailto:zd@um.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGłOSzenia

● sprzątaczka 
wykształcenie: brak wymagań, wysoka kultura osobi-
sta, pedantyczne podejście do życia, dyspozycyjność, 
dokładność, ruchome godziny pracy, sprzątanie po-
wierzchni biurowych, sprzątanie mieszkań i domków 
jednorodzinnych, klatek schodowych oraz innych 
obiektów, umowa-zlecenie, miejsce pracy: teren 
Gliwic;

● murarz/dekarz/zbrojarz 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe min. 1 rok na jednym z ww. stanowisk, 
murowanie, zbrojenie, kompleksowe wykonywanie 
dachów, jedna zmiana, miejsce wykonywania pracy: 
teren woj. śląskiego (budowy domów);

● tokarz 
wykształcenie zawodowe, 5 lat stażu pracy, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów;

● spedytor 
wykształcenie min. średnie, mile widziane roczne 
doświadczenie zawodowe, komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego lub niemieckiego, obsługa 
komputera, zakres obowiązków: wystawianie zleceń, 
poszukiwanie nowych klientów, obsługa bieżących 
zleceń, jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● stolarz meblowy 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświad-
czenie na ww. stanowisku, zakres obowiązków: 
montaż mebli na podstawie rysunków, znajomość 
akcesoriów meblowych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Czerwionka – Leszczyny;

● operator wózka widłowego 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, wy-
magane uprawnienia na wózek widłowy, zakres obo-
wiązków: obsługa wózka widłowego, pomoc przy 
produkcji środków czystości, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● operator ładowarki 
wykształcenie min. zawodowe, ukończony kurs na 
operatora ładowarki, wymagane uprawnienia na ła-
dowarkę, zakres obowiązków: załadunek i rozładunek 
drewna, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice Bycina;

● kosmetyczka 
wykształcenie średnie kierunkowe, doświadczenie 
w zawodzie, książeczka sanepidowska, mile widzia-
na umiejętność stylizacji paznokci i wykonywania 
makijażu pernamentnego, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt  
osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 24 stycznia 2019 r.

oferty pracy

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzo-

wane, wyposażone  
w Internet szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany przez  
profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia 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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 
jako:

• dz. nr 543/2, obręb Politechnika, poło-
żonej w Gliwicach przy ul. kujawskiej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 1,0119 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00042277/5.

termin przetargu: 12 lutego 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 250 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 lutego 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmieście, położo-
na w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, 
stanowiąca własność Miasta Gliwice,  
o pow. gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00036169/0.

termin przetargu: 26 lutego 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 32 410,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 lutego 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości: 

• dz. nr 356, obręb Podlesie, ul. tarnogór-
ska, o pow. gruntu 0,0560 ha, zabudo-
wana budynkiem garażu o pow. 9,49 m², 
kW Gl1G/00032440/6, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe.

termin przetargu: 27 lutego 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106. 
cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 11 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r. 
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• dz. nr 710, obręb kolej, o pow. 0,3234 ha, 
zapisana w kW nr Gl1G/00036926/5, uży-
tek Bp – zurbanizowane tereny niezabudo-
wane lub w trakcie zabudowy(0,3075 ha) 
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe (0,0159 ha);

• dz. nr 918, obręb kolej, o pow. 0,2382 ha, 
zapisana w kW nr Gl1G/00036927/2, uży-
tek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, łącznie 0,5616 ha.

Położone przy ul. cmentarnej/ul. Reymonta.
termin przetargu: 25 marca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 900 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 90 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 marca 2019 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na sprzeDaż

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

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa Społecznego,  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:
1. ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem  
lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. świętojańskiej 29, o pow. 33,06 m2.

termin przetargu: 15 lutego 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

nierucHomoŚci

numer naboru 1/2019
Dyrektor zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
2 WOlne StanOWiSka uRzĘDnicze W Dziale lOkali kOMunalnych

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika bę-
dzie należało:
• prowadzenie spraw polegających 

na gospodarowaniu zasobem lo-
kalowym Miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumen-

towane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o wła-

sności lokali (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
716), o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. 
DzU z 2018 r., poz. 1234),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych oraz pracy w zespole, 
obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym.

cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, do-

bra organizacja pracy, odporność 
na stres.

informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, 

praca na I, II lub III piętrze Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, pl. In-
walidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
PRACA),

• dokumenty potwierdzające kwali-
fikacje (kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych, 

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych nieobję-
tych przepisami ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22¹ §1) 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 
15) zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu naboru.
Przyjmuję do wiadomości fakt, 
że informacje zawarte w mojej 
ofercie pracy stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wy-
maganiami związanymi ze stano-
wiskiem określonym w ogłoszeniu 
o naborze.
Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej mojego imie-
nia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania w przypadku podjęcia decyzji 
o zatrudnieniu w wyniku przepro-
wadzonego naboru, zgodnie z wy-
mogami ustawy z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcz-
nie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych koper-
tach oznaczonych nr naboru 1/2019, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwali-
dów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 8 lutego 2019 r. do 
godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych – 13 lutego 
2019 r. godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu mery-
torycznego.

inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce PRACA.
Zastrzega się informowanie o zakwali-
fikowaniu do testów merytorycznych 
wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o na-
borze. Wykaz kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. 
Osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście nieodebrane 
dokumenty po trzech miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM.
--------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych zawar-
tych w złożonej przez Państwa ofercie jest 
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Podanie danych w zakresie: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia 
miejsce zamieszkania (adres do koresponden-
cji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Ko-
deksu Pracy. Podanie pozostałych danych 
jest dobrowolne.
Informujemy, że osobie biorącej udział w na-
borze przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 
Dane osobowe są zbierane w celu przeprowa-
dzenia postepowania rekrutacyjnego i nie będą 
udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upo-
ważnionych na podstawie przepisów prawa. 
Dane osoby zatrudnionej będą podlegały 
przetwarzaniu i przechowywaniu na pod-
stawie przepisów prawa pracy. 
Osobie biorącej udział w naborze przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest 
Magdalena Glet, email: iod@zgm.gliwice.eu, 
tel. 32/338-39-65.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane oso-
bowe kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru. 
ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa wyżej jest 
mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, 
składa wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność.

http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.tbs2.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSzenia
nierucHomoŚci

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
5 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 250, obręb czechowice 
zachód, położonej w Gliwicach na zachód od ul. toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 404 800,00 zł
Wadium: 40 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 4050,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 250, obręb czechowice 

zachód, użytki: RV – grunty orne 
i łVi – łąki trwałe, o pow. grun-
tu 0,2740 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00044877/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 250, obręb Czechowice Za-
chód, położona jest w północnej części 
miasta. Kształt działki regularny, zbli-
żony do prostokąta. Otoczenie działki 
stanowią niezabudowane tereny użyt-
kowane rolniczo, w dalszej odległości 
zabudowania mieszkalne. Działka jest 
nieogrodzona. Teren porośnięty krze-
wami i roślinnością trawiastą.  
Sieci uzbrojenia terenu w dalszym zasię-
gu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt na-
bywcy nieruchomości.
Skomunikowanie działki nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, może odbywać się 
poprzez gminną działkę nr 491, obręb 
Czechowice Zachód, do drogi publicznej 
ul. Strzelców Bytomskich zjazdem ist-
niejącym. Działka nr 491 ma charakter 
nieurządzonej drogi wewnętrznej, nie 
zaliczonej do pasa drogi publicznej (nie 
jest objęta przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, na-
prawy nawierzchni oraz oznakowania).
W granicy przedmiotowej działki prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenar-
ska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na 
nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację 
trasy rowerowej wzdłuż południowej 
granicy działki nr 250, obręb Czecho-
wice Zachód.  
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany 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 ist-
niejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Działka nr 250, obręb Czechowice 
Zachód, położona jest na terenie, na 
którym od 31 maja 2014 r. obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „osiedle Cze-
chowice”.  Plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr 
XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r., któ-
ra opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 8 
września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przed-
miotowa działka, znajduje się na terenie 
oznaczonym 4Mnn, opisanym jako te-
reny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – nowe, a także w niewielkiej 
północnej części na terenie oznaczonym 
symbolem 4zP, opisanym jako tereny 
zieleni urządzonej oraz w niewielkiej 
południowej części na terenie oznaczo-
nym symbolem 03kDl, opisanym jako 
tereny dróg publicznych – lokalnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MNn do 13MNn obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
(…),

b) budynki gospodarcze,
c) garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, 

miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych,

f) zieleń towarzysząca i ogrody przydo-
mowe, 

g) obiekty małej architektury.
Od 1ZP do 14ZP obowiązują następujące 
ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń 
o charakterze urządzonym; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej bez 

budynków,
b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i ro-

werowe,
c) obiekty małej architektury.
Od 01KDL do 06KDL obowiązują nastę-
pujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi 
lokalne; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zatoki i przystanki autobusowe, 
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) place manewrowe,
e) sieci infrastruktury technicznej bez 

budynków,
f) obiekty małej architektury,
g) budowle związane z funkcjonowa-

niem dróg i linii kolejowych, 
h) zieleń urządzona,
i) urządzenia ochrony środowiska.
Dla całego obszaru planu wyznaczona 
została strefa „OW” obserwacji arche-
ologicznej.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 5 marca 2019 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jas- 
nej 31A, sala nr 106. 
I ustny przetarg rozpoczął się 1 paździer-
nika 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem 
negatywnym.
II ustny przetarg rozpoczął się 17 grudnia 
2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem 
negatywnym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 40 500,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, działka nr 250, obręb 
Czechowice Zachód, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
27 lutego 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisem-
ną dyspozycją,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktu-
alny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wyda-
ne w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-6290/18 z 21 ma-
ja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
250, obręb Czechowice Zachód, o po-
wierzchni 0,2740 ha, położonej w Gli-
wicach na zachód od ul. Toszeckiej, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00044877/5 oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wy-
kazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia za-
wiadomienia. 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 4 kwietnia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca w rozumieniu prze-
pisów 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 przedło-
żenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. 
ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-6290/18 z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami UM Gliwice w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-
-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).

5 marca 2019 r. o godz. 13.00 w sali 106 w budynku przy ul. Jasnej 31a, w którym siedzibę ma 
Wydział Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, na podstawie art. 37 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nie-
ograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użytkowej 30,04 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,41 m2, 
usytuowanego w budynku przy ul. Józefa Rostka 7, wraz z udziałem wynoszącym 1337/10 000 
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu obejmującego działkę geodezyjną 
nr 214 w obrębie Podlesie, o powierzchni 817 m2, kW Gl1G/00121580/0.

Działy III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00121580/0 
wolne są od wpisów.
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 89 650 zł 
Wadium: 8965 zł
Minimalne postąpienie: 900 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. 
przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  
(t.j. DzU 2018 r., poz. 716 z późn. zm.).
Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 238/18 z 18 lipca 2018 r. i za-
rządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-6787/18  
z 30 sierpnia 2018 r. oraz wykazu nr 33/SP/2018, stano-
wiącego załącznik do powołanego zarządzenia. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 4 położony jest na I piętrze wielorodzinnego, 
piętrowego budynku, z użytkowym poddaszem. W bu-
dynku łącznie znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Lokal 
nr 4 składa się z przedpokoju o pow. 2,76 m2, pokoju  
o pow. 14,21 m2, łazienki z WC o pow. 3,38 m2 oraz kuch-
ni o pow. 9,69 m2. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu 
wynosi: 30,04 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 
2,41 m2. Lokal wyposażony jest we wszystkie instalacje, 
za wyjątkiem instalacji CO z nitki ciepłowniczej. Ogrzewa-
nie jest etażowe. Lokal posiada dobre nasłonecznienie 
i funkcjonalność. Wymaga przeprowadzenia remontu. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział wyno-
szący 1337/10 000 w częściach wspólnych budynku 
i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę 
geodezyjną nr 214, obręb Podlesie, zapisaną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00121580/0 o powierzchni 817 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy o własności lokali, zostało wydane zaświadczenie 
o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w akcie nota-
rialnym jego zbycia. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej 
obejmującego cześć dzielnicy Szobiszowice i Zatorze 
(uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 15 lipca 2010 r.) działka nr 214, obr. Podlesie, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4MN, co 
oznacza tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy – istniejące.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa, ponadto w pobliżu zlokalizowane są: sklepy, 
przedszkole, przystanki autobusowe. Ulica J. Rostka 
krzyżuje się z ul. Tarnogórską,  położona jest w niedale-
kim sąsiedztwie Radiostacji. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nierucho-
mości. 

lokal zostanie udostępniony celem oględzin  
4 i 18 lutego 2019 r. w godz. 14.30 – 15.00.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wa-
dium w formie pieniężnej do 28 lutego 2019 r. na konto 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„I ustny przetarg nieograniczony, lokal przy Rostka 7/4, 
imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data 
uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 

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

przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg,

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

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo-
ści poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej 
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego 

prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedsta-
wią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozosta-
wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego 
oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty 
równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty 
należy przedłożyć do 28 lutego 2019 r. do godz. 17.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione  
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do re-
kompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-

minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu potwierdzają-

cego tożsamość osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 

notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze sto-
sownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
ze sprzedażą niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania  
z zakresu administracji rządowej nr PM-6787/18  
z 30 sierpnia 2018 r. na podstawie podanego do publicz-
nej wiadomości wykazu nr 33/SP/2018, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żad-
ne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo  
w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) w zakładce: O Gliwicach/Oferta nieruchomości do 
zbycia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gli-
wice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i prze-
targi na wysokość czynszu. Ogłoszenie zamieszczone jest 
także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),
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prezyDent miasta gLiWice,
WykonuJĄcy zaDania z zakresu aDministracJi rzĄDoWeJ  

Jako organ WłaŚciWy Do gospoDaroWania nierucHomoŚciami skarBu paŃstWa

ogłasza

inFORMacJa SzczeGÓłOWa O OchROnie Danych OSOBOWych zBieRanych PRzez uRzĄD MieJSki W GliWicach1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatry-
wania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 

do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa 
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobo-

wych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można 
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają ta-
ką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozpo-
rządzenia 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGłOSzenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 
oraz na www.zdm.bip.gliwice.eu zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

mieszkaLne

użytkoWe

LokaLe na sprzeDaż

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  
zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. zaBRSka 7, lokal nr i, par-
ter i i piętro, pow. 140,60 m2,  
6 pomieszczeń, toaleta, korytarz  
– położone na parterze i 2 po-
mieszczenia położone na i piętrze, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 346 880,00 zł
termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.20 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
Wadium: 17 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• ul. naDRzeczna, garaż nr 1, par-
ter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
26 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• ul. kORczOka 47, lokal nr ii, par-
ter, pow. 234,91 m2 + 4 piwnice  
i 2 korytarze: 67,14 m2, 7 pomiesz-
czeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty, 
Wc, klatka schodowa, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Wadium: 12 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• ul. naDRzeczna, garaż nr 11, par-
ter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• ul. naDRzeczna, garaż nr 12, 
parter, pow. 15,73 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oglę-
dzin: 05.03.2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• ul. naDRzeczna, garaż nr 9, par-
ter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• ul. naDRzeczna, garaż nr 10, 
parter, pow. 15,73 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r

• ul. zaBRSka 5, lokal nr 1, i piętro, 
pow. 55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 106 880,00 zł
termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 5400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• ul. zaBRSka 12, lokal nr 15, 
i piętro, pow. 38,74 m2, 1 pokój, 
kuchnia, Wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 56 420,00 zł
termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.35 do 11.50, po wcześniejszym zgłoszeniu 

w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Wadium: 2900,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• ul. BłOGOSłaWiOneGO czeSła-
Wa 48, lokal nr 5, i piętro, pow. 
76,91 m2 + piwnica: 5,74 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z Wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 120 190,00 zł
termin oględzin: 14 lutego 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin:  
5 marca 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-82)
Wadium: 6100,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiadomo-
ści nw. wykazy zawierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z  2018 r., poz. 2204  
z późn. zm.) 

że w siedzibie urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, na parte-
rze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21, na stronie interneto-
wej urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach (www.gliwice.eu) oraz 
na stronie podmiotowej Wo- 
jewody śląskiego w Biulety-
nie informacji Publicznej zos- 
tały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna 
jest na bip.gliwice.eu w dziale 

Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we / Wykazy nieruchomości do 
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone  
do wydzierżawienia:
• nr 1 do 11 lutego 2019 r.;

przeznaczone  
do wynajęcia:
• nr 2 do 12 lutego 2019 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność Gminy Gliwice:
•  nr ZDM/1/2019 do 5 lutego 2019 r.

przeznaczone do zbycia, 
stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 3/SP/2019 do 13 lutego 

2019 r.

prezyDent miasta gLiWice
informuJe, prezyDent  

miasta gLiWice
informuJe,

nierucHomoŚci

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice.
8 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 106, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 
0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej  
w kW nr Gl1G/00046226/1.
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
560 000,00 zł
Wadium: 56 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5600,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i kW
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 33, 
obręb Ostropa Południe, o powierzchni 
0,5230 ha, zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00046226/1, użytki RIVb – grunty 
orne, W-RIVb – grunty pod rowami.
2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki 
nr 33, obręb Ostropa Południe. Nieruchomość 
położona jest w południowo-zachodniej części 
miasta Gliwice przy autostradzie A4. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz tereny nie-
zabudowane przeznaczone pod zabudowę 
usługowo-produkcyjną.
Działka nr 33, obręb Ostropa Południe, jest 
niezabudowana, granice działki tworzą kształt 
wąskiego i wydłużonego pasa gruntu (długość 
ok. 390 m, szerokość ok. 11 m – 20 m). Działka 
nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury tech-
nicznej. Z uwagi na niewielką szerokość działki 
jej samodzielne zagospodarowanie na cele 
zgodne z ustaleniami planu może być znacznie 
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego 
właściciela. W granicach działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na 
nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. Zgodnie z mapą ewi-
dencyjną w granicy działki przebiegają rowy 
melioracyjne. Właściciel nie może wykony-
wać żadnych prac powodujących zakłócenie 
drożności przepływu. Właściciel ma obowiązek 
utrzymywania drożności przepływu rowów, 
zobowiązany jest do ich konserwacji.
Obecnie działka nie posiada bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej. Dla zamierze-
nia inwestycyjnego o charakterze innym niż 
rolnicze istnieje możliwość optymalnego 
skomunikowania działki do drogi publicznej,  
tj. ul. Daszyńskiego lub ul. Traktorzystów pod 
warunkiem wybudowania dróg przewidzia-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Koszty wybudowania koniecz-
nych dróg poniesie inwestor. Ewentualna re-
alizacja inwestycji winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku 4a do Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia do 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie, zależnie od 
natężenia ruchu drogowego generowanego 
przez inwestycję, oraz innych nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice 
„Koncepcją dróg rowerowych” planuje się 
przyszłościowo realizację trasy rowerowej  
nr 32 w sąsiedztwie przedmiotowej działki  
– równolegle do autostrady A4.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego 
dzielnicę Ostropa w Gliwicach (uchwała Rady 
Miejskiej nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.), 
działka nr 33, obręb Ostropa, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolami:
● 5 Mnun – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensyw-
ności zabudowy – nowej.
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz 

z towarzyszącymi im garażami i budynkami 
gospodarczymi z uwzględnieniem ograni-
czeń dla strefy oddziaływania autostrady,

b) zabudowa usługowa lub budynki zamiesz-
kania zbiorowego z wykluczeniem zakła-
dów karnych, z uwzględnieniem ograniczeń 
dla strefy oddziaływania autostrady.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i budowle rekreacyjno-spor-
towe, takie jak: korty tenisowe, boiska, 
baseny, place zabaw,

b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.
● 3 uPn – co oznacza: tereny zabudowy usłu-
gowo-produkcyjnej – nowej.
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki usług i budynki zamieszkania zbio-

rowego, z wyłączeniem zakładów karnych,
b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazy-

ny, bazy i składy, hurtownie, stacje paliw, 
warsztaty i usługi obsługi komunikacji, 
salony samochodowe,

c) towarzyszące zabudowie usługowo-pro-
dukcyjnej lokale mieszkalne wbudowane 
w budynki usługowe lub produkcyjne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi 

i garaże, w tym wielokondygnacyjne,
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom 

budowlanym,
c) sieci infrastruktury technicznej.
● 3 uPc – co oznacza: tereny zabudowy 
usługowo-produkcyjnej w komercyjnych 
strefach miasta.
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, 

bazy i składy, hurtownie i giełdy handlowe 
w obiektach, parki: przemysłowe, biznesu 
i technologiczne, stacje paliw, warsztaty 
i usługi obsługi komunikacji, salony samo-
chodowe i usługi motoryzacyjne, centra 
logistyczne,

b) budynki usług i zamieszkania zbiorowego, 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy 
oddziaływania autostrady,

c) towarzyszące zabudowie usługowo-pro-
dukcyjnej lokale mieszkalne wbudowane 
w budynki usługowe lub produkcyjne.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty komunalnej obsługi miasta, z wy-

jątkiem składowisk odpadów,
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi 

i garaże, w tym wielokondygnacyjne,
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca 

obiektom budowlanym,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo wąskie pasy działki położone są 
na terenach oznaczonych symbolami 1 kDz 
1/2 – co oznacza: tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej oraz 16 kDl 1/2 – co oznacza: 
tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Przeważająca część działki nr 33, obręb Ostro-
pa Południe, znajduje się w strefie oddziały-
wania autostrady A4 i objęta jest izofonami 
dopuszczalnego poziomu dźwięku (55 dB,  
60 dB) w porze dziennej i (50 dB) w porze 
nocnej od autostrady A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
4. Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysoko-
ści 56 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 
33, obręb Ostropa Południe, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której 
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 3 kwietnia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

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

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości oraz okazanie komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

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

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  
(w przypadku osoby prawnej) lub aktual-
nego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej  
(w przypadku osoby fizycznej),

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

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-20/18 z 27 listopada 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa 
Południe, oraz sporządzenia i podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). 
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być podpi-
sany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 8 maja 2019 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie w wymaganym terminie aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 
lub 32/338-64-12, 32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz.1490).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach de-
klaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.

prezyDent miasta gLiWice
ogłasza

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezy-

dent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 

z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowa-
nych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powia-
towym; w takim przypadku, niepodanie danych, 
będzie skutkowało konsekwencjami przewidzia-
nymi w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek 
podania danych osobowych, mogą zostać Państwo 
poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić 
zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie 
będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego 
zgoda miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać 
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• w przypadku danych zbieranych za zgodą można 
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych do momentu 
jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane 
dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwa-
rzanych w sposób zautomatyzowany do innego ad-
ministratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymie-
nionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. Każda osoba, której dane 
dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań i wątpliwości związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych zbieranych przez 
Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail 
z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@
um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektro-

nicznej mogą złożyć zapytanie 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 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do sposobu udzielenia odpowiedzi.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 
organizacyjnym w celu wykonywania zadań pu-
blicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis pra-
wa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udo-
stępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych;

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instruk-
cji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych  lub z przepisów 
szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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) 27 kwietnia 
2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
mailto:iod@um.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 5/2019 (937), 31 stycznia 201912

kultura

3 marca zespół Muzyki Salonowej eleganza zabierze słuchaczy w muzyczną podróż do 
Wiednia. Podczas wytwornego koncertu na Scenie Bajka zabrzmią utwory między innymi 
Johanna Straussa i Franza Schuberta.

Eleganza kontynuuje typową dla wie-
deńskich zespołów tradycję koncer-
towania w lekkim, tanecznym stylu. 
W poszerzonym składzie muzycy 
wykonają nie tylko utwory uznanych 
mistrzów. Zagrają także kompozycje 
twórców nieco zapomnianych, takich 
jak Émile Waldteufel. Był francuskim 
mistrzem walców, prezentował swoje 
utwory na przykład podczas balów 
królowej Wiktorii w Pałacu Bucking-
ham. W programie koncertu jest 
także muzyka Juliusa Fučíka. Czeski 
twórca napisał marsz „Wejście gla-
diatorów”, często wykorzystywany 
podczas występów cyrkowych.

Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00 na Scenie Bajka (kino Amok, 

ul. Dolnych Wałów 3). Miasto Gli-
wice zaprasza!  (mm)

Do 16 lutego można zwiedzać wystawę malarstwa Grupy Janowskiej.  
W Bibliotece centralnej są prezentowane dzieła śląskich malarzy amatorów, 
którzy zdobyli światową sławę. 
Grupa Janowska została zawią-
zana w... kopalnianej świetlicy. 
To właśnie obecny Nikiszowiec 
(dawniej: Janów Śląski) jest 
tematem albo tłem wielu dzieł 
przedstawicieli Grupy Janowskiej. 

Magia miejsca udzielała się wielu 
twórcom, którzy w ciągu ponad 70 lat 
przewinęli się przez grupę. Ich techniki 
i programy artystyczne były bardzo 
różne. Razem stworzyli jedną z naj-
ważniejszych grup malarzy amatorów 
w Polsce. Lech Majewski nawiązał do 
ich dorobku w filmie „Angelus”.

W Bibliotece Centralnej (ul. Ko-
ściuszki 17) prezentowane są 
prace między innymi Jana Czyloka, 
Antoniego Długiego, Andrzeja Gór-
nika czy Sabiny Pasoń. Tę ciekawą 

wystawę można zwiedzać w godzi-
nach otwarcia wypożyczalni (ponie-
działek–piątek: godz. 8.00–20.00, 
sobota: godz. 8.00–15.00). Wstęp 
wolny.  (mm)

„carmen” Georgesa Bizeta już od XiX wieku podbija serca publiczności na całym 
świecie. to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych oper w historii. 2 lutego 
w kinie amok będzie wyświetlany na żywo spektakl prosto ze znakomitej Me-
tropolitan Opery w nowym Jorku.

„Carmen” po raz pierwszy została 
wystawiona na scenie Met już 
w 1884 roku. Od tego czasu popular-
ność tej wspaniałej francuskiej ope-
ry nie słabnie. W 2019 roku zespół 
z Nowego Jorku proponuje połącze-
nie starego z nowym. Uwielbiania 
przez widzów produkcja zyska nową, 
fantastyczną obsadę. Polscy widzo-
wie niewątpliwie zwrócą szczególną 
uwagę na Aleksandrę Kurzak, która 
zaśpiewa partię Micaëli. Śpiewaczka 
wystąpi u boku męża – francuskiego 
tenora Roberto Alagni.

W roli ognistej i pełnej pasji Cyganki 
wystąpi Clémentine Margaine (me-
zzosopran). Z partią Carmen jest 
dobrze obeznana. Śpiewała ją już 
w Operze Paryskiej, Operze Australij-
skiej, a także w poprzednim spektaklu 

Metropolitan Opery. Hiszpańskie ryt-
my i tańce, a w tle oczywiście skom-
plikowana miłość (a nawet dwie) oraz 
walka na śmierć i życie.

Transmisja „Carmen” rozpocznie 
się w sobotę 2 lutego o godz. 

18.55 w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3). Bilety można kupić 
w kasach kina oraz Teatru Miej-
skiego w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57) oraz na stronie 
internetowej amok.gliwice.pl.  
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czWaRtek 31 Stycznia

 ■ godz. 16.00: „Dron – przyjaciel czy wróg?” – wykład 
dr. hab. inż. Marka Marcisza i dr. Łukasza Gawora 
w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■ godz. 16.45: „Sergio i Siergiej”, reż. E. Daranas – 

projekcja w ramach Sputnika. 12 Festiwalu Filmów 
Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Sieć”, reż. A. Strielanaja – projekcja 
w ramach Sputnika. 12 Festiwalu Filmów Rosyjskich, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PiĄtek 1 luteGO
 ■ godz. 16.00: „Szarość Bałwanków” – przedstawienie 

kukiełkowe Teatrumarka, Filia nr 20 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (ul. Bernardyńska 20)

 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 17.00: „Zaskakujące detale architektoniczne” 
– wykład Ewy Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Kolory mia-
sta”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: koncert gitarowy uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej, Stacja Artystyczna Rynek  
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Cheeselle” Katarzyny Warachim – wer-
nisaż wystawy malarstwa, galeria na6 (ul. Matejki 6)

SOBOta 2 luteGO
 ■ godz. 10.00: Klub Rękodzielniczy, Filia nr 21 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Dział Sztuki i Rzemiosła Ar-

tystycznego. Żeliwna biżuteria królowej Luizy” – 
warsztaty z cyklu „Mały muzealnik. Skarby z naszych 
zbiorów”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: Dzień pozytywnego myślenia w Biblio-
forum – wykonanie makiety plastycznej, Bibliofo-
rum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: Klub Czytalskich, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.55: „Carmen”, reż. R. Eyre – transmi-
sja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

POnieDziałek 4 luteGO
 ■ godz. 10.30: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 16.30: Zakładki Książkowe Walentynkowe – 

warsztaty z cyklu „Biblioforum artystycznie”, Biblio-
forum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: Siła kobiecości – spotkanie kobiet chorych 
onkologicznie, Trattoria Castello (ul. Wiejska 16b)

 ■ godz. 17.00: „Moje barwne impresje fotograficzne” 
– wystawa fotografii Andrzeja Szumskiego, Filia nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwa-
lidów Wojennych 3)

WtORek 5 luteGO
 ■ godz. 20.30: „50 twarzy Roberta Korólczyka” –  

występ kabaretowy, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

śRODa 6 luteGO
 ■ godz. 12.30: „Roma”, reż. A. Cuarón – Seans Seniora,  

Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

karnawał w wiedeńskim stylu

Obrazy niezwykłych pasjonatów

Opera grzechu warta

kultura.gliwice.euzespół Muzyki Salonowej eleganza
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