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Zazwyczaj tętniący życiem rynek i jego okolice w ciągu ostatnich kilku dni opusto-
szały. ten niecodzienny widok napawa jednak optymizmem! Bardzo odpowiedzialnie 
podeszliśmy do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarS-CoV-2 i dosto-
sowaliśmy się do obowiązujących przepisów. Zamknęliśmy się w swoich domach, 
rozumiejąc powagę sytuacji, dla wspólnego bezpieczeństwa. dzięki temu oraz dzięki 
sprawnemu działaniu miejskich służb sytuacja w naszym mieście jest opanowana. 

Zostań
w domu!

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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warto wiedZieć

duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów prze-
noszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  
i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje 
ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka 
dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy, powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1–1,5 m odległości z osobą, która kaszle, 
kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza 
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania 
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu 
organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. 
Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. 
Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów 
(najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma 
potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o ko-
ronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagro-
żenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na 
dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych 
GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z ko-
ronawirusem.  (GIS)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

w stanie zagrożenia epidemicznego osoby starsze i objęte 
kwarantanną powinny zostać w domach. w tym czasie swoją 
pomocą służą gliwiccy harcerze – chętnie zrobią zakupy albo 
zabiorą psa na spacer.
„Harcerz jest pożyteczny i niesie po-
moc bliźnim” – tak brzmi punkt trzeci 
prawa harcerskiego. W życie wcielają 
go gliwiccy skauci. Podczas epidemii 
koronawirusa pomagają w robieniu 
zakupów osobom starszym i obję-
tym kwarantanną. Pamiętają także 
o czworonogach, których właściciele 
nie mogą ich zabrać na spacer.

W działania są zaangażowani harce-
rze pełnoletni. w sprawie pomocy 
w stanie zagrożenia epidemicznego 
można kontaktować się z komen-
dantem gliwickiego hufca – phm. 
weroniką Maciak (tel.: 605-202-614, 
mejl: komendant@gliwice.zhp.pl,  
biuro@gliwice.zhp.pl). 
  (mm)
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Harcerze przyjdą z pomocą
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z miaSta

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach działa obecnie w trybie ostrego dyżuru skupiając się na udzielaniu pomocy pacjentom 
w stanie zagrożenia życia. wstrzymywane są przyjęcia planowe oraz diagnostyka z uwagi na wprowadzenie w Polsce 
stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na bieżąco przyjmowani są 
pacjenci onkologiczni (diLo) oraz chorzy w ramach programu KoS-zawał.
Personel izb przyjęć – zarówno 
w placówce przy ulicy Kościuszki 29  
jak i Zygmunta Starego 20 
w Gliwicach – jest wyposażony 
w odpowiednie środki ochronne, 
w tym maseczki na twarz. Pacjen-
ci wymagający nagłej pomocy 
medycznej korzystają z innego 
wejścia do budynku niż ci, którzy 
podejrzewają u siebie stan zwią-
zany m.in. z chorobą górnych dróg 
oddechowych.

Jednocześnie apelujemy 
i przypominamy, że w związku 
z rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa, chorzy dostrzegający 
u siebie niepokojące objawy 
takie jak gorączka, kaszel, dusz-
ności, bóle mięśni powinni 
niezwłocznie skontaktować 
się ze stacją sanitarno-epide-
miologiczną (tel. 666-227-205, 
(32) 338-05-00, (32) 338-05-10),  

by tam otrzymać informację 
o tym, co robić dalej, nie stwa-
rzając dodatkowego zagrożenia 
dla innych.

Dla pacjentów nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej oraz 
podstawowej opieki zdrowotnej 
uruchomiona została funkcja 

teleporady, czyli kontaktu z leka-
rzem poprzez środki komunikacji 
na odległość. Należy dzwonić 
pod numer (32) 330-84-13.  

Zachęcamy do tej formy kon-
taktu, by to specjalista ocenił 
konieczność osobistego zgłosze-
nia się do poradni. Jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, będziemy w miarę 
możliwości wyznaczać godzinę 
przyjęcia, aby jak najmniej osób 
równocześnie przebywało w po-
czekalni.

warto też korzystać z infolinii 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
800-190-590. Pod tym numerem 
można otrzymać informację o zasa-
dach postępowaniu w przypadku 
podejrzenia zakażenia koronawiru-
sem. Należy pamiętać, że najbar-
dziej narażone są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, cierpiące 
na inne choroby, w szczególności 
przewlekłe. Jeśli tylko jest to moż-
liwe – warto pozostać w domu oraz 
unikać skupisk większej liczby osób.
 (SM4)

Szpital Miejski nr 4 z nowymi  
zasadami funkcjonowania
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Szanowni Państwo,
Pragnę zapewnić, że sytuacja w naszym mieście jest opanowana.

Na bieżąco kontrolujemy pracę przedsiębiorstw miejskich odpowie-
dzialnych za realizację istotnych dla mieszkańców usług, związanych 
z codziennym funkcjonowaniem: dostawy ciepła, wody, transportu pu-
blicznego oraz odbioru odpadów. Wszystkie są i będą realizowane na 
właściwym poziomie.

Centrum Ratownictwa Gliwice stale współpracuje ze wszystkimi służbami: 
policją, strażą pożarną oraz strażą miejską, aby na bieżąco wykonywać 
polecenia wojewody i inspekcji sanitarnej. W trybie pilnym przystąpiliśmy 
do adaptacji budynku byłego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego, 
aby dostosować go do realizacji świadczenia opieki zdrowotnej (nocnej 
i świątecznej). Szpital Miejski przy ul. Zygmunta Starego jest przygoto-
wywany do pełnienia funkcji oddziału obserwacyjnego.

Docierają do nas liczne sygnały o problemach z dodzwonieniem się do 
przychodni. Staramy się monitorować sytuację, zwróciliśmy się również 
z prośbą o udzielenie informacji na ten temat do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. W związku z tym bardzo proszę: przychodnie – o taką organizację 
pracy, aby zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym mieszkańcom, oraz 
Was, drodzy Mieszkańcy – o wyrozumiałość i cierpliwość. Proszę zrozumieć, że telefoniczne obsłużenie wszystkich dzwoniących 
jest obiektywnie trudne, a Państwa połączenie się z wybraną przychodnią często może trwać dłużej niż standardowo.

Przez cały miniony weekend sprawdzaliśmy wykonanie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego zamknięcia klubów, kawiarni, 
restauracji, basenów i innych miejsc sprzyjających gromadzeniu się ludzi. Z dumą przyznaję, że w Gliwicach bardzo odpowiedzialnie 
podeszliśmy do tematu i dostosowaliśmy się do obowiązujących przepisów. Jestem niezmiennie dumny z postawy mieszkańców 
naszego miasta w tej kryzysowej sytuacji! Bardzo Państwu dziękuję za tak świadome podejście do okoliczności, w jakich się zna-
leźliśmy. Wszystkim życzę dużo zdrowia!

Prezydent Gliwic
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GBo 2021 
wstrzymany!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym 
kraju oraz podejmowanymi przez rząd i samorząd 
decyzjami i działaniami, procedura Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku zostaje 
wstrzymana do odwołania. Z tego powodu ogło-
szony wcześniej harmonogram Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego jest nieaktualny. 

tym samym nabór wniosków, prze-
widziany na 6–20 kwietnia, nie odbę-
dzie się w zaplanowanym terminie. 

Dołożymy wszelkich starań, aby GBO w bieżącym 
roku został przeprowadzony. O każdej zmianie doty-
czącej tego przedsięwzięcia będziemy informować 
na bieżąco.  (UM)

wydział edukacji urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że z uwagi 
na zagrożenie epidemiologiczne do 25 marca br. rekrutacja do przed-
szkoli odbywać się będzie tYLKo na platformie internetowej i jedynie 
w zakresie możliwości wygenerowania i wydrukowania wniosku!
Wygenerowany wniosek moż-
na przesłać pocztą e-mail (do 
placówki pierwszego wyboru) 
jako skan lub zdjęcie, a jego 
wersję pisemną (wydruko-
waną) dostarczyć w czasie 
późniejszym. 

Wnioski pisemne będą 
ponownie przyjmowane 

w przedszkolach i sekreta-
riatach szkół dopiero po za-
kończeniu okresu zawieszenia 
pracy placówek oświatowych 
(w terminie od 26 mar-
ca do 8 kwietnia 2020 r.). 
Elektroniczny system wspiera-
jący rekrutację jest cały czas 
dostępny w okresie zamknię-
cia placówek. Pozwala to m.in. 

na zapoznanie się z ofertą 
placówek wychowania przed-
szkolnego i wygenerowanie 
wniosku.

Więcej informacji na stronie 
internetowej: gliwice.eu/o-gli-
wicach/edukacja/rekrutacja/
rekrutacja-do-przedszkoli-0.  
 (ed)

zmiany w rekrutacji 
do przedszkoli
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wszystkie przyciski uruchamiające zielone światło 
na przejściach dla pieszych zostały przełączone 
w tryb automatyczny – informuje Zarząd dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Decyzja w tej sprawie zapadła 
w związku z koniecznością za-
chowania najwyższych standar-
dów higieny na czas ogłoszonej 
przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemii. 

Profilaktycznie, na wszystkich 
przejściach dla pieszych, przy-
ciski które uruchamiały zielone 
światło dla pieszych, zostały 
przełączone w tzw. „tryb sta-

łego meldowania”. Oznacza 
to, że pieszy zbliżający się do 
przejścia nie musi włączać przy-
cisku w celu żądania zielonego 
światła. Jest ono uruchamiane 
automatycznie. – Zwracamy się 
z prośbą do kierowców o wyro-
zumiałość i zachowanie szcze-
gólnej uwagi przy dojeździe 
do skrzyżowań z sygnalizacją 
świetlną – apeluje ZDM.  
 (ZDM/mf)
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drugi przetarg na organizację systemu roweru miejskiego w Gliwicach został 
unieważniony. Miasto nie przewiduje organizacji kolejnego. oznacza to, że 
w 2020 r. w Gliwicach nie będzie funkcjonował rower miejski.
W powtórzonym przetargu zło-
żone zostały dwie oferty, firm 
NEXTBIKE POLSKA S.A., z ceną 
1,1 mln zł brutto oraz konsor-
cjum firm: ORANGE POLSKA 
S.A. i ROOVEE S.A. z ceną 996 
tys. zł brutto. 

Tańsza oferta przewyższa 
o niemal 218 tys. zł kwotę, jaką 
miasto zamierzało przeznaczyć 
na realizację zamówienia.

W obliczu obecnego stanu za-
grożenia epidemicznego miasto 
musi liczyć się z koniecznością 
ponoszenia nieprzewidzianych 
wydatków. Podjęcie decyzji 
o zwiększeniu o ponad 20% 
kwoty przewidzianej w budżecie 
miasta na system roweru miej-
skiego byłoby więc nierozsądne. 
Planowany termin w jakim miał 
rozpocząć się tegoroczny sezon 
roweru miejskiego to 1 maja. 

W obecnej sytuacji nie ma 
pewności, czy będzie on moż-
liwy do dotrzymania. Podjęto 
zatem decyzję o unieważnieniu 
przetargu. 

Rowery miejskie powinny wró-
cić na gliwickie ulice w 2021 
roku. Metropolia GZM planuje 
uruchomienie metropolital-
nego systemu, który obejmie 
także Gliwice.  (lor)

Zielone  światło  
dla pieszych 
automatycznie

Przetarg na rower  
miejski unieważniony
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iNForMaCJe o SPoSoBie ZaŁatwiaNia SPraw

w związku z zagrożeniem epidemicznym, na podstawie par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epide-
micznego (dz.u. poz. 433), urząd Miejski w Gliwicach wprowadza ograniczenia w dostępie interesantów.  
od poniedziałku, 16 marca 2020 r., wprowadzony został zakaz swobodnego wstępu mieszkańców do bu-
dynków urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i Jasnej oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

do budynków urzędu Miejskiego będą wpuszczane wyłącznie osoby załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawien-
nictwa. Konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne ustalenie konkretnego terminu. uwaGa! Prosimy, by przychodziła wyłącznie osoba 
załatwiająca sprawę. Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi!
• Poniżej znajduje się wykaz najczęściej załatwianych spraw  i numery telefonów do odpowiednich wydziałów i jednostek.
• W urzędzie Stanu Cywilnego (wejście  od ul. Wyszyńskiego) można załatwić wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji zgonów i rejestracji urodzeń (zaleca się rejestrację 

elektroniczną e-PUAP). Zaplanowane uroczystości związane z zawarciem małżeństwa będą się odbywać bez gości. Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów 
stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski – np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, 
o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego – można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany).

• w Biurze Podawczym (wejście od ul. Wyszyńskiego) można odebrać lub złożyć korespondencję, sugerujemy jednak przesyłanie jej pocztą. UWAGA! Nie jest obecnie 
możliwe odbieranie korespondencji po godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

• uwaGa! w uSC i Biurze Podawczym klienci są przyjmowani pojedynczo!
• Klienci pozostałych wydziałów Urzędu, umówieni telefonicznie, powinni kierować się do bocznego wejścia od ul. Zwycięstwa.
• Wyłączona zostaje możliwość internetowej rezerwacji kolejki w sprawach obsługiwanych przez Wydział Komunikacji, nieczynny jest także automat kolejkowy. Obo-

wiązuje telefoniczna rezerwacja terminu.
• Wszystkie kasy zlokalizowane na terenie urzędu zostaną zamknięte. Opłaty za załatwienie spraw można realizować w siedzibie urzędu wyłącznie poprzez opłatomat.
• Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości i użytkowania wieczystego można uiszczać za pomocą wpłat na konto lub w placówkach Banku Śląskiego.

uwaGa! wprowadzone zmiany w organizacji pracy urzędu mogą wydłużyć czas załatwiania spraw. dziękujemy za wyrozumiałość.
• Spis telefonów oraz połączeń skype urzędu Miejskiego w Gliwicach można znaleźć na stronie: bip.gliwice.eu/urzad_miejski/wydzialy_urzedu_-_telefony_i_skype
• Spis spraw, które w urzędzie Miejskim w Gliwicach możesz załatwić drogą elektroniczną można znaleźć na stronie: bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/e-administracja
• Karty opisów usług i formularze można znaleźć na stronie: bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi

wYdZiaŁ KoMuNiKaCJi 
obsługa Klientów referatu rejestracji Pojazdów
• Zapisy telefoniczne pod numerami: (32) 238-54-92, (32) 238-56-90
• W sali obsługi mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.
• W Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwane będą wyłącznie osoby, które muszą odebrać dowody rejestracyjne, a które rejestrowały pojazd w tej 

lokalizacji oraz chcące dokonać zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.
• Numer telefonu do umówienia wizyty w RRs przy ul. Jasnej: (32) 338-64-59
• W przypadku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu rekomendujemy korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji: e-mail, SEKAP, e-PUAP oraz przesyłanie 

dokumentów pocztą.

wYdZiaŁ SPraw oBYwateLSKiCH 
W sprawach bardzo pilnych, w których jest wymagana obecność interesanta, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia z urzędnikiem terminu i godziny wizyty w UM:
• Odbiór dowodu osobistego – nr. telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36, (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
• Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – nr. telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
• Zgłoszenie odnalezienia dowodu osobistego – nr. telefonów: (32) 239-11-28, (32) 238-54-36,
• Sprawy meldunkowe – nr. telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45.
• Zgłoszenie meldunkowe cudzoziemców – nr. telefonów: (32) 239-12-46, (32) 239-12-25, (32) 239-12-03, (32) 239-13-40, (32) 239-13-44 lub (32) 239-13-45,
• Wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną – nr. telefonów: (32) 239-12-58, (32) 239-11-39, (32) 239-11-69,
• Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w zw. z wyborami Prezydenta RP – nr. telefonu: (32) 239-11-69,
• Udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych – nr. telefonów: (32) 239-11-31, (32) 238-54-36,
• Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – nr. telefonów: (32) 239-11-47, (32) 239-11-68,
• Wniosek o utworzenie stowarzyszenia zwykłego – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
• Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
• Wniosek o utworzenie uczniowskiego klubu sportowego – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
• Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,

Zielone  światło  
dla pieszych 
automatycznie

bip.gliwice.eu/urzad_miejski/wydzialy_urzedu_-_telefony_i_skype%0D
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/e-administracja
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/
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wYdZiaŁ PodatKÓw i oPŁat
• Sprawy związane z ustaleniem podatku od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-11-92, (32) 239-11-98, (32) 238-54-57, (32) 238-54-98, (32) 239-13-08, (32) 

239-13-09.
• Sprawy związane podatkiem od nieruchomości osób prawnych, podatkiem od środków transportowych: (32) 238-56-60, (32) 238-56-40.
• Sprawy związane z uzyskaniem zaświadczenia z zakresu podatków: (32) 238-55-91, (32) 239-12-99.
• Sprawy związane z ustalaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 238-54-47.
• Sprawy związane z rozliczaniem wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – podatek od nieruchomości osób fizycznych: (32) 239-12-20, (32) 239-12-55, (32) 238-54-

71; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (32) 239-11-21, (32) 238-55-38; podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości osób 
prawnych: (32) 239-13-06, (32) 239-12-24.

• Sprawy związane z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: (32) 239-11-07

wszystkie formularze podatkowe i opisy usług są dostępne na stronie internetowej urzędu (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

wYdZiaŁ środowiSKa
Kontakt pod adresem e-mail: sr@um.gliwice.pl lub telefonicznie pod numerem (32) 238-54-45.

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo zawieszamy oględziny w sprawach związanych z wycinką drzew i krzewów, co spowoduje późniejsze 
uzyskanie decyzji, a także kontrole dotyczące zmiany systemu ogrzewania, co w konsekwencji spowoduje wypłatę dotacji w innym terminie.
• Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny: (32) 238-54-82, (32) 239-13-32.
• Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE): (32) 238-54-60.
• Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew: (32) 239-12-86, (32) 238-55-16, (32)239-11-75.
• Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców: (32) 238-56-79.
• Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: (32) 238-55-32.
• Sprawy z zakresu geologii: (32) 238-56-79.
• Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d: (32) 238-54-60.
• Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: (32) 238-54-60.
• Rejestracja łodzi/pontonu do celów wędkarskich oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego: (32) 238-54-45.
• Odpady przemysłowe, azbest: (32) 239-13-00.
• Ochrona powietrza: (32) 239-12-78.
• Pozwolenia zintegrowane: (32) 238-54-20.
• Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne: (32) 239-12-78.
• Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych: (32) 239-12-86.
• Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków: (32) 238-56-79.
• Wydawanie zaświadczeń o lasach: (32) 238-54-60.
• Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie: (32) 238-55-32.

wYdZiaŁ GoSPodarKi NieruCHoMośCiaMi
referat Zarządzania Nieruchomościami
• Dzierżawy nieruchomości gminnych, trwały zarząd nieruchomości gminnych, czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z realizacją inwestycji liniowych: 

tel. (32) 338-64-35, (32) 338-64-36, (32) 338-64-34, (32) 338-64-33, (32) 338-64-32, (32) 338-64-31, (32) 338-64-30.

referat Skarbu Państwa
• Dzierżawy i najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: tel. (32) 338-

64-25, (32) 338-64-24, (32) 338-64-19, (32) 338-64-23.

referat Zbywania Nieruchomości
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, sprzedaż nieruchomości gminnych, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego: tel. (32) 338-64-21, (32) 338-64-22,  

(32) 338-64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12, (32) 338-64-18, (32) 338-64-08.

referat środków trwałych: (32) 338-64-16
Zespół ds. Nabywania i obciążania Nieruchomości ograniczonymi Prawami
• Nabycia i zamiany nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz przeciwpowo-

dziowych: (32) 338-64-15.
• Służebności gruntowe przejścia i przejazdu, służebności przesyłu (na rzecz przedsiębiorców przesyłowych i na rzecz miasta Gliwice), zasiedzenie służebności, użytko-

wanie, zniesienie współwłasności, pierwokupy nieruchomości, nabycia nieruchomości na rzecz miasta zamiany nieruchomości: (32) 338-64-14.

referat obsługi Finansowej.
• Rozliczanie należności z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej, zwrot nadpłat: tel. (32) 338-64-17.
windykacja należności: (32) 338-64-20.
Komunalizacja, rodzinne ogrody działkowe (zgoda na wycinkę drzew), regulacje stanów prawnych nieruchomości: (32) 338-64-29.
Ogólna informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: (32) 338-64-05, (32) 338-64-06.

• Potwierdzenie rent zagranicznych – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
• Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL dla cudzoziemca – nr. telefonów: (32) 239-11-18, (32) 238-54-34,
• W sprawach kwalifikacji wojskowej – nr telefonu: (32) 239-12-79.

Sprawy, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePuaP lub ze strony obywatel.gov.pl – opis usług na stronie 
internetowej BiP uM Gliwice: https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,16
• Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
• Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
• Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
• Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu,
• Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną,
• Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
• Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
• Wpis do rejestru wyborców,
• Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
• Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/
https://obywatel.gov.pl/
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C0%2C16
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wYdziaŁ PLaNowaNia PrzeStrzeNNeGo
•	 Zaświadczenia	o	przeznaczeniu	nieruchomości	w	miejscowym	planie	zagospodarowania	przestrzennego	(MPZP)	oraz	wypisy	i	wyrysy	z	MPZP	można	otrzymać	w	formie	

elektronicznej,	bez	konieczności	wizyty	w	Urzędzie	Miejskim	w	Gliwicach.	Wniosek	o	wydanie	powyższych	dokumentów	można	złożyć	elektronicznie	za	pomocą	
platform	SEKAP	lub	ePUAP.	Do	złożenia	wniosku	konieczne	jest	posiadanie	podpisu	elektronicznego	lub	profilu	zaufanego,	który	można	założyć	również	przez	Internet	
(instrukcja	pod	linkiem	www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).

•	 Wnioski	o	zmianę	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	oraz	wnioski	o	zmianę	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	
można	przesyłać	drogą	elektroniczną	na	adres	mejlowy:	pp@um.gliwice.pl.

•	 Informacje	o	przeznaczeniu	terenu	w	miejscowym	planie	zagospodarowania	przestrzennego	można	pozyskać	w	Miejskim	Systemie	Informacji	Przestrzennej	(msip.gliwice.eu):
 PORTAL	PLANISTYCZNY	(msip.gliwice.eu/portal-planistyczny	–	część	opisowa)	–	sprawdzanie	przeznaczenia	terenu	w	MPZP	aktualne	na	dany	dzień,
 GEOPORTAL	PLANISTYCZNY	(msip.gliwice.eu/geoportale	–	część	mapowa)	–	informacje	o	obiektach	wyświetlanych	na	mapie	oraz		zgłaszanie	wniosków	do	MPZP	

i	tworzenie	załączników	mapowych	do	wniosków.
	 Narzędzia	pomocy:	msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
	 Filmy	instruktażowe:	msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html

Informacja ogólna: (32)	338-65-02
obsługa interesanta: (32)	338-65-07

PowiatowY UrzĄd PraCY w GLiwiCaCH
wszelkie sprawy związane z działalnością Urzędu należy kierować za pośrednictwem:
•	 poczty	tradycyjnej,
•	 telefonicznie:	(32)	231-18-41,
•	 poczty	elektronicznej	(e-mail)	np.	w	postaci	zeskanowanych	dokumentów	lub	ich	zdjęć,
•	 elektronicznej	skrzynki	odbiorczej	e-PUAP	lub	platformy	praca.gov.pl,
•	 fax:	(32)	231-59-66.
Odwołania	od	decyzji	administracyjnej	przyjmowane	będą	za	pośrednictwem	poczty	tradycyjnej	lub	e-PUAP.
Urząd	zapewnia,	że	dołoży	wszelkich	starań,	aby	przyjęty	sposób	komunikacji	nie	wpłynął	w	żaden	sposób	na	obsługę	klientów.
O	dalszym	rozwoju	sytuacji,	PUP	Gliwice	będzie	informował	na	bieżąco	na	stronie	internetowej	Urzędu	(gliwice.praca.gov.pl)	oraz	w	mediach	społecznościowych.

wYdziaŁ USŁUG KoMUNaLNYCH
•	 Odbiór	odpadów	komunalnych	i	współpraca	z	firmą	Remondis:	(32)	238-54-22,	(32)	239-13-25.
•	 Infrastruktura	rowerowa	oraz	ciągi	piesze	poza	pasem	drogowym:	(32)	239-11-13,	(32)	239-11-32.
•	 Oświetlenie	uliczne	w	mieście:	(32)	238-54-23.
•	 Zezwolenie	na	prowadzenie	hodowli	lub	utrzymanie	psa	rasy	uznanej	za	agresywną:	(32)	238-56-41.
•	 Transport	publiczny:	(32)	238-54-26.
•	 Utrzymanie	czystości	w	mieście	(kosze,	przystanki,	dzikie	wysypiska):	(32)	238-54-25.
•	 Zezwolenia	na	sprowadzenie	zwłok/szczątków	ludzkich	z	zagranicy	oraz	zezwolenia	na	sprzedaż	napojów	alkoholowych:	(32)	239-11-58.

wYdziaŁ arCHiteKtUrY i BUdowNiCtwa
•	 Informacje	ogólne	oraz	dotyczące	obsługi	inwestora:	(32)	238-54-64;		(32)	239-12-37.
•	 Sprawy	załatwiane	w	Wydziale	Architektury	i	Budownictwa:	wydawanie	pozwoleń	na	budowę	lub	rozbiórkę;	zgłoszenia	budowy	obiektów	lub	robót	budowlanych	

niewymagających	pozwoleń	na	budowę;	zgłoszenia	rozbiórek	obiektów	budowlanych;	zgłoszenia	zmiany	sposobu	użytkowania	obiektu	budowlanego	lub	jego	
części;	rejestracja	dzienników	budów;	wydawanie	zaświadczeń,	w	tym	zaświadczeń	o	samodzielności	lokali:	(32)	239-13-37;	(32)	239-12-81;	(32)	239-12-34;	 
(32)	239-12-90;	(32)	238-55-12;	(32)	239-13-28;	(32)	239-12-64;		(32)	239-12-98;		(32)	239-11-66;		(32)	239-13-12.

•	 Udzielenie	informacji	z	zakresu	informacji	publicznej	i	z	zakresu	kwerendy	archiwalnej:	(32)	238-54-01.
•	 Udzielenie	informacji	z	zakresu	ochrony	konserwatorskiej:	(32)	238-55-01;	(32)	238-54-64.
•	 Wydawanie	decyzji	o	zezwoleniu	na	realizację	inwestycji	drogowych:	(32)	239-12-87;	(32)	239-11-30;	(32)	239-11-66.

zaKŁad GoSPodarKi MieSzKaNioweJ
UwaGa! ograniczona obsługa klientów zewnętrznych.
•	 Dział	Sprzedaży:	(32)	338-39-51.
•	 Dział	Wspólnot	Mieszkaniowych:	(32)	338-39-68.
•	 Dział	Lokali	Komunalnych:	(32)	338-39-65.
•	 Sekretariat:	(32)	239-11-19.
Korespondencję	elektroniczną	należy	przesyłać	pod	adres:	zgm@zgm.gliwice.eu.

oŚrodeK PoMoCY SPoŁeCzNeJ
Stanowiska	do	obsługi	spraw	wymagających	bezwzględnie	osobistego	stawiennictwa	zostały	uruchomione	przy	ulicach:
•	 Górnych	Wałów	9
•	 Dziewanny	2
•	 Reymonta	18
obsługa jest prowadzona: w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00. Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.
We	wszystkich	niewymagających	osobistej	wizyty	w	Ośrodku	sprawach	prosimy	kontaktować	się	telefonicznie	lub	drogą	elektroniczną.	Więcej	informacji	można	znaleźć	
na	stronie:	https://opsgliwice.pl/.

wYdziaŁ GoSPodarowaNia wodaMi
•	 Zgłoszenia	awarii	kanalizacji	deszczowej,	pompowni,	rowów	i	potoków,	a	także	rozlewisk/zalewisk,	braków	elementów	sieci	(tj.	wpustów	deszczowych,	pokryw	studni):		

(32)	238-54-86,	(32)	239-11-14.
•	 Wydawanie	warunków	technicznych	oraz	uzgodnień	projektowych:	(32)	239-11-17.

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://msip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/
https://msip.gliwice.eu/geoportale/
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/pomoc.html
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/filmy-instruktazowy.html
praca.gov.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
https://opsgliwice.pl/
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Jeszcze w tym roku ma być przejezdna ponad połowa nowej obwodnicy Gliwic. Zakres prac jest 
ogromny i dlatego – podobnie jak w przypadku innych tak dużych inwestycji – nieuniknione 
są miejscowe utrudnienia na drogach. 
– To obecnie najważniejsza inwestycja 
drogowa w Gliwicach i jedna z najbardziej 
znaczących w ostatnich latach. Otwarcie 
obwodnicy powinno bardzo korzystnie 
wpłynąć na jakość życia w mieście. Pra-
ce są już bardzo zaawansowane i w tym 
roku przejezdne będą dwa nowe odcinki 
– informuje Mariusz Śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

W budowie są odcinki: Daszyńskiego – 
Rybnicka o długości 3,4 km i Bojkowska 
– Pszczyńska o długości 1,5 km. Pierwszy 
ma zostać ukończony w trzecim kwartale 
tego roku, a drugi – w czwartym kwar-
tale. Stan zaawansowania prac wynosi 
około 60%. 

Co się dzieje na 
placach budowy?

Na tych odcinkach dobiegają końca roboty 
ziemne, wykonano kanalizację deszczową, 
gotowa jest podbudowa jezdni i krawężniki, 
a na niektórych fragmentach jest już asfalt. 
Poza tym na odcinku Bojkowska – Pszczyńska 
zakończono przebudowę infrastruktury pod-
ziemnej. Natomiast na odcinku Daszyńskiego 
– Rybnicka rozpoczęto montaż ekranów aku-
stycznych, wykonano konstrukcję mostów 
nad potokami, powstają także drogi serwi-
sowe, które będą poprowadzone wzdłuż 
całej obwodnicy. Umożliwią nie tylko obsługę 
trasy i dojazd do pól, ale równocześnie, tak 
jak np. przy autostradzie, będą służyć rekre-
acji – zostaną udostępnione rowerzystom 
i rolkarzom.  

Równolegle trwają przygotowania do 
rozpoczęcia budowy ostatnich dwóch 

odcinków obwodnicy, które domkną 
całość: Sowińskiego – Daszyńskiego 
o długości 1,8 km i Rybnicka – Boj-
kowska, który będzie mieć długość 
około 2,2 km. Pierwszy z nich jest już 
projektowany i powinien być zbudo-
wany do końca 2021 roku. Jako ostatni 
powstanie odcinek Rybnicka – Bojkow-
ska – jeszcze w tym roku ma zostać 
ogłoszony przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej, a ukończenie 
budowy może nastąpić na przełomie 
2023/2024 roku.

Cała obwodnica o długości 
około 11 km przebiegać będzie 
przez południową i zachodnią 
część miasta – od ul. Pszczyń-
skiej do alei jana nowaka  
Jeziorańskiego (tzw. dekawki). 

Obwodnica będzie składać się gene-
ralnie z jednej jezdni z dwoma pasami 
ruchu (po jednym w każdą stronę), ale 
miejscami może być szersza, np. przy 
skrzyżowaniach z ulicami Rybnicką 
i Daszyńskiego. Cała droga zostanie 
oświetlona, znajdą się na niej też – 
znane już z gliwickich ulic – tablice 
zmiennej treści, na których wyświe-
tlane będą informacje o ewentualnych 
utrudnieniach, sytuacji na drogach lub 
warunkach pogodowych. 

Noga  
z gazu!

Aby zintegrować tereny po obu stro-
nach obwodnicy, nowa trasa musi 
zostać włączona w istniejący układ 
drogowy. Newralgiczne punkty sta-
nowią skrzyżowania – z ulicami So-
wińskiego, Daszyńskiego, Ku Dołom, 
Rybnicką, Okrężną i Pszczyńską. – Przy 

tak dużej inwestycji trzeba się liczyć 
z utrudnieniami na drogach. One są 
nieuniknione. Obecnie prace prowa-
dzone są przy skrzyżowaniu obwodnicy 
z ul. Rybnicką i Daszyńskiego, a zmiany 
w organizacji ruchu mogą być wprowa-
dzane praktycznie do końca trwania 
robót. Prosimy kierowców o cierpli-
wość, ostrożną jazdę i dostosowanie 
się do aktualnego oznakowania, w tym 
ograniczenie prędkości – apeluje Anna 
Gilner, dyrektor ZDM. 

Budowa przebiega sprawnie 
i odcinek obwodnicy od ul. 
daszyńskiego do rybnickiej 
może być przejezdny pod koniec 
czerwca.

Zarząd Dróg Miejskich jest w stałym kon-
takcie z wykonawcami robót, zabiega 
o minimalizowanie trudności na dro-
gach i zachowanie na ul. Daszyńskiego 
i Rybnickiej przejezdności w obydwu 
kierunkach.

 – W tej chwili nie możemy w stu procen-
tach zapewnić, że w jakimś momencie 
przy skrzyżowaniach z obwodnicą na  
ul. Rybnickiej i Daszyńskiego nie będzie-
my musieli wprowadzić ruchu waha-
dłowego. To zależy od wielu czynników. 
Razem z wykonawcami robimy jednak 
wszystko, aby takie rozwiązanie nie było 
konieczne, uważamy, że mogłaby to uza-
sadnić tylko jakaś wyjątkowa sytuacja 
– informuje Anna Gilner.   

obwodnica coraz bliżej
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Samorządowcy skutecznie zabiegają o wsparcie budowy obwodnicy ze źródeł 
zewnętrznych. Część Daszyńskiego – Rybnicka wyceniono na 84 mln zł i na 
budowę tego odcinka miasto pozyskało 85-procentowe dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. 

Natomiast budowa części Bojkowska – Pszczyńska ma kosztować około  
55 mln zł, a z tego prawie 12 mln zł pokryje dotacja otrzymana z Funduszu  
Dróg Samorządowych. Władze miasta deklarują, że także w przypadku pozo-
stałych odcinków będą szukać możliwości dofinansowania.  
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inweStycje
ulga dla  
śródmieścia

Co zmieni się po otwarciu obwodnicy? 
Przewiduje się, że w zauważalny sposób 
zmniejszy się ruch w centrum Gliwic, 
m.in. na fragmentach ulic: Pszczyńskiej, 
Rybnickiej, Daszyńskiego, Kozielskiej, 
Andersa, Kościuszki, Orlickiego, Wyszyń-
skiego, Jana Pawła II.  – Obwodnicę, jako 
szybszą trasę, będą wybierać na przykład 
kierowcy jadący w kierunku Sośnicowic, 
Rybnika czy Tarnowskich Gór, ale tak-
że dojeżdżający do pracy w Gliwicach. 
Przede wszystkim będzie ona jednak 
wygodnym połączeniem dla gliwiczan 
przemieszczających się pomiędzy dziel-
nicami – wyjaśnia dyrektor ZDM. 

Obwodnica to kolejny element 
dobrze przemyślanej drogowej 
układanki, systematycznie two-
rzonej przez gliwicki samorząd. 

Miasto ma już dużą, autostradową obwod-
nicę, która przejęła ruch tranzytowy. Jest 
Drogowa Trasa Średnicowa, która odciążyła 
sporą część śródmieścia. – Układ ten świet-
nie dopełni nowa obwodnica – w części 
zachodniej i południowej miasta. Będziemy 
mieć już wybudowany cały system obwod-
nic na wzór zachodnioeuropejskich miast. 
W okolicy nie będzie drugiego miasta, 
w którym kierowcy mieliby taki komfort, 
jeśli chodzi o wybór trasy przejazdu – pod-
kreśla zastępca prezydenta Gliwic. 

Otwarcie obwodnicy umożliwi także 
zmianę przebiegu Drogi Krajowej nr 78, 
która prowadzi m.in. przez Tarnowskie 
Góry, Rybnik i centrum Gliwic. – Droga 
Krajowa nr 78 – po otwarciu autostrady 
A1 – nie ma już wielkiego znaczenia dla 
ruchu tranzytowego na linii północ – po-
łudnie. Uporządkowanie jej przebiegu 
jest właściwie formalnością. Zostanie 
poprowadzona w nowy sposób, z wyko-
rzystaniem obwodnicy i fragmentu alei 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Już w tym 
roku w części przerzucimy ją na odcinek 
obwodnicy Daszyńskiego – Rybnicka, ale 
na razie obejmie jeszcze niektóre miej-
skie ulice. Docelowo, po wybudowaniu 
odcinka Sowińskiego – Daszyńskiego, 
chcemy wyprowadzić DK 78 w całości 
z miejskich ulic – informuje dyrektor 
Gilner.   

Nadanie ostatecznego kształtu układowi 
komunikacyjnemu w Gliwicach pozwoli 
także na podjęcie nowych działań spo-
walniających ruch uliczny w niektórych 
miejscach w centrum i poprawiających 
bezpieczeństwo użytkowników dróg, 
w tym pieszych i rowerzystów. Takich 
metod spowalniania ruchu może być 
wiele, mogą dotyczyć m.in. oznakowa-
nia czy wprowadzania różnego rodzaju 
wyniesień lub innych przeszkód na 
jezdnię. Jak zapewnia ZDM, możliwości 
na wybranych ulicach będą dokładnie 
analizowane, a na początek zmiany takie 
obejmą przygotowywaną do moderniza-
cji ul. Zwycięstwa.  
  (al)

uwaGa Na rYBNiCKieJ!
Od środy, 18 marca, wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu w re-
jonie budowanej obwodnicy na ul. Rybnickiej. Ruch samochodów w kierunku 
centrum miasta został przeniesiony na wybudowaną, nową jezdnię. Kierowcy 
jadący w kierunku Rybnika, na wysokości prowadzonych prac w rejonie węzła 
z autostradą A4, mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Zarząd Dróg Miejskich 
informuje, że wjazd i wyjazd z autostrady A4 będzie odbywał się bez zakłóceń. 
Według nowej, tymczasowej organizacji ruchu kierowcy będą poruszali się 
przez około 6 tygodni.
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oGŁoSZeNia

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
wykonanie termomodernizacji budynku  

przy ul. Sikorskiego 60 w Gliwicach, 
wprowadzenie C.o. z sieci ciepłowniczej 
miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi  

w ramach projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych 

Miasta Gliwice – i”.
termin składania ofert: 27 marca 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 27 marca 2020 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

oferty pracy komunikaty

oferty pracy

● pracownik warsztatu   
    ogólnego 

wykształcenie zawodowe; praca 
w warsztacie, w którym zakuwa-
ne są węże hydrauliczne, nitowa-
ne szczęki hamulcowe i tarcze 
sprzęgła, dorabiane linki oraz 
przewody hamulcowe, regenero-
wane są przewody wspomagania 
i itp.; mile widziana umiejętność 
podejścia do klienta, gdyż do 
warsztatu przynależy sklep mo-
toryzacyjny; dwie zmiany w godz. 
8.00–16.00 i 10.00–18.00; miej-
sce pracy: Pyskowice;

● główny księgowy 
wykształcenie wyższe; do-
świadczenie zawodowe: 5 lat 
w firmach przemysłowych/ 
ogrodniczych; biegła obsługa 
programu Optima, znajomość 
pakietów MS Office, e-sprawoz-
dania, e-krs, płatnik; mile widzia-
na znajomość jęz. angielskiego; 
zakres obowiązków: kierowanie 
zespołem 7-osobowym (księgo-
wość, kadry), prowadzenie ksiąg 
rachunkowych/pełna księgo-
wość, sporządzanie bilansów 
dla 9 firm, obsługa banków, ZUS, 
GUS, kontakt z US, UG, rozlicze-
nia podatkowe; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Paczyna;

● pracownik produkcji 
wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań; prawo jazdy  
kat. B; zakres obowiązków: obsłu-
ga maszyn, pakowanie, sortowa-
nie; trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice Łabędy;

● grafik komputerowy 
wykształcenie średnie tech-
niczne; znajomość programów 
Photoshop, Ilustrator, InDesign; 
zakres obowiązków: projekto-
wanie wzorów wyrobów dla 
firm, projektowanie materiałów 
reklamowych, wsparcie działu 
handlowego przy pomocy na-
rzędzi graficznych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● pomocnik piekarza 
wkształcenie: brak wymagań; 
zakres obowiązków: wyrabianie 
i formowanie ciasta, wypiek; 
pracowitość, sumienność, mo-
tywacja do pracy, umiejętność 
pracy w zespole; doświadczenie 
w branży piekarniczej; jedna 
zmiana (nocna); miejsce pracy: 
Pyskowice.

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

Oferty z 12 marca 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komunikaty i obwieszczenia

Zarząd Budynków 
miejskich ii towarzystwo 

Budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:
Budowa instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z przyłączeniem budynku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej i adaptacją pomieszcze-
nia na wymiennikownię, termomoderniza-
cja budynku, przebudowa mieszkań w celu 

wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz  
z instalacją wod.-kan., gazową i elektryczną 
oraz dobudową przewodów kominowych, 
remont piwnic, wykonanie przyłącza wody 

oraz zagospodarowania terenu przy  
ul. opolskiej 21 w Gliwicach.

termin składania ofert: 23 marca 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 23 marca 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: 26 marca 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 26 marca 2020 r. o godz. 11.05
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Zarząd Przedsiębiorstwa 
remontów ulic i Mostów S.a. 

rozważa możliwość zakupu
przyczepy ciągnikowej tandemo-

wej samowyładowczej o ład. 16-18 ton.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu  

oraz składania ofert.
Oferty można składać do 24 marca 2020 r. na adres   

e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontakt telefoniczny: 

32/270-40-03.

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr 
VI/108/2019 z 30 maja 2019 r. w sprawie re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbywa się 

od 15 marca 2020 r.  
do 15 kwietnia 2020 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach 
artykułów spożywczych, obiektach przemy-
słowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powin-
ny zostać także objęte, w miarę potrzeb, sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy 
oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, ko-
mórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) 
celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do 
przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzo-
nych przez Ministerstwo Zdrowia lub posia-
dających atest Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają 
deratyzację na własny koszt i we własnym 
zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
do 15 kwietnia 2020 r. należy pozostawić wy-
łożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2020 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy 
przekazać do utylizacji.

dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać 
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: ”UWAGA TRUTKA”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszko-
dowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przepro-
wadzać będą przedstawiciele Straży Miej-
skiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
W stosunku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniejszego ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty karne, 
wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

obwieszczenie
prezyDenta  

miasta GLiwice

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o 
sprzedaży używanego pojazdu,sygn. 

PKM/S/tP/1/2020.
termin składania ofert: 25 marca 2019 r. do godz. 10.30 
termin otwarcia ofert: 25 marca 2019 r. o godz. 11.00 

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

uwaGa, kwaLifikacJa 
woJskowa zawieszona
19 marca 2020 r. na terenie miasta Gliwice miała 

rozpocząć się kwalifikacja wojskowa. 
w ZwiĄZKu Z ZaGroŻeNieM KoroNawiruSeM 

ZoStaŁa PodJĘta deCYZJa o ZawieSZeNiu  
KwaLiFiKaCJi woJSKoweJ Na tereNie CaŁeGo 

KraJu od 16 MarCa 2020 r.
wSZYStKie weZwaNia do StawieNia SiĘ do  

KwaLiFiKaCJi woJSKoweJ wYSŁaNe Na dZieŃ od  
16 MarCa do 30 KwietNia 2020 r. traCĄ waŻNość.

Przedsiębiorstwa remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,
sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki transportowe:

Lp. nazwa nr ewid. rok prod. Cena minimalna
[zł brutto] Uwagi

1. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 07672) 6-osobowy 7-0204 2006 3500,00 przebieg: 118 215 km 

(pojazd uszkodzony)

2. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 28089) 6-osobowy 7-0211 2007 5000,00 przebieg: 135 144 km

3. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 96531) 6-osobowy 7-0269 2005 5000,00 przebieg: 106 789 km

4. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 4558A) 3-osobowy 7-0215 2008 5000,00 przebieg: 147 530 km

Wszelkich informacji udziela: Pion Logistyki, nr tel.: 32/270-40-03, wew. 136, 140.
Oferty można składać do 24 marca 2020 r. w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub drogą elektroniczną 
e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl; jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 
i ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

zatrudni pracownika na stanowisko  
kucharza w wymiarze pełnego etatu  

(na zastępstwo).
zatrudnienie: od 1 maja 2020 r., z możliwością przesunięcia 
terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (za-
stępstwo).
wymiar czasu pracy: 1 etat (tj. 40 godzin wg harmonogramu, 
tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.30 do godz. 17.30).
Dokumenty należy składać do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 
12.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gliwicach ul. Kozielska 1.
Szczegółowe informacje, kwestionariusz osobowy oraz klauzula 
informacyjna są dostępne na stronie www.ckziu.gliwice.pl  
w zakładce oferty pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr. 32/321-76-32, w godz. od 8.00 do 14.00.

Klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności 
(mtransfer, Pekao24 czy płacę z iPKo), płatności 
online kartą płatniczą (ViSa, ViSa electron, Master-
Card i Maestro) oraz BLiK. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza 
ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.opla-
tyurzedowe.pl oraz w wirtualnym Biurze obsługi 
uM, przy poszczególnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

Zapłać online 
w wirtualnym
Biurze obsługi

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

http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.ckziu.gliwice.pl
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obs%C5%82ugi
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oGŁoSZeNia

NaBÓr Na MieSZKaNia tBS
Zarząd Budynków Miejskich i towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach tBS  

od 25 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wnio-
sku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. adres
czynsz 

bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja termin 

oględzin

1.
andersena 

44/5
 I piętro

676,19 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
54,93 m2 58 981,00 zł 8114,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

13.20– 
–13.35

2.
andersena 

42/5
I piętro

676,19 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
54,93 m2 62 390,00 zł 8114,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

13.40– 
–13.55

3.

Mikołowska 
19/7

III piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

694,90 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
56,45 m2 64 116,00 zł 8339,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

14.35– 
–14.50

4.

Mikołowska 
19/9

IV piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

694,90 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
56,45 m2

64 116,00 zł 8339,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

14.55– 
–15.10

5.

Mikołowska 
25/19

III piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

980,25 zł
czynsz 

bez 
mediów

3 pokoje
79,63 m2 59 314,00 zł 11 763,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

15.15– 
–15.30

6.

witkiewicza 
19/1

 parter
(budynek 

wyposażony 
w windę)

531,30 zł
czynsz 

bez 
mediów

1 pokój
43,16 m2 32 681,00 zł 6376,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

15.55–
16.10

7.

witkiewicza 
19/28

IV piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

480,83 zł
czynsz 

bez 
mediów

1 pokój
39,06 m2 21 821,00 zł 5770,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

16.15– 
–16.30

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego 
z przedmiotowego naboru.

nierucHomoŚci

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość 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.

uL. tYLNa 20, lokal nr 9, ii piętro, pow. 29,36 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do wC znajdującym się na klatce 
schodowej (stanowiącym część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 9 kwietnia 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 000,00 zł
wadium: 3300,00 zł
termin oględzin: 30 marca 2020 r. od godz. 12.45 do 13.00 (dodatkowy 
termin oględzin: 7 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 3 kwietnia 2020 r.

uL. MarZaNKi 42, lokal nr 5, i piętro, pow. 30,02 m2, 
1 pokój, kuchnia, wC, spiżarki, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 9 kwietnia 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 300,00 zł
wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 30 marca 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 7 kwietnia 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 3 kwietnia 2020 r.

uL. MŁYŃSKa 12, lokal nr 7, i piętro, pow. 53,43 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 9 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 000,00 zł
wadium: 7800,00 zł
termin oględzin: 31 marca 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 7 kwietnia 2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 3 kwietnia 2020 r.

uL. wYSZYŃSKieGo 14B, lokal nr ii, parter, i piętro, pow. 
363,85 m2, parter: wiatrołap, sala sprzedaży; i piętro:  
2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy pomieszczenia 
biurowe, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
wC; lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 maja 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 784 200,00 zł
wadium: 39 300,00 zł
termin oględzin: 7 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 27 kwietnia 
2020 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy termin oględzin: 12 maja 
2020 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 8 maja 2020 r.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej wojewody śląskiego w Biuletynie 
informacji Publicznej został podany do publicznej wiado-
mości wykaz zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy  

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skar-
bu Państwa:
• nr 10/SP/2020 do 2 kwietnia 2020 r.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 125–133/2020 do 26 marca 2020 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki: 
• nr 134–135/2020 do 26 marca 2020 r. 

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w In-

ternet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,

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

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 śród-
mieścia 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

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. dolnych wałów 11  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy  

ul. Mikołowskiej 19/u2.
Lokal użytkowy ul. Mikołowska 19/u2, parter, o pow. użytkowej  
45,29 m2, składający się z trzech pomieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, 
wC). wyposażony jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal 
w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni: 20,00 zł
wadium: 2717,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doli-
czony podatek VAT w wysokości 23%.
oględziny lokalu: 16 marca 2020 r. 
w godz. od 15.00 do 15.15.

Przyjmowanie dokumentów wymaga-
nych do przetargu odbędzie się 20 mar-
ca 2020 r. od godz. 9.30 do 10.00, 
w pokoju 101–103, i piętro, ZBM i tBS  
Sp. z o.o., ul. dolnych wałów 11, Gli-
wice. Przetarg rozpocznie się 20 marca 
2020 r. o godz. 10.30, w pokoju 101–
103, ul. dolnych wałów 11, Gliwice.

warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest:
• wpłacenie wadium na konto ZBM 

i tBS Sp. z o.o. przy ul. dolnych 
wałów 11 – iNG Bank śląski S.a.  
i o/Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 oraz przedło-
żenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapozna-
niu się z warunkami technicznymi 
lokalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2); złożenie 
oświadczenia zgodnie z załączni-
kiem nr 3 oraz 4,

• złożenie aktualnego odpisu z wła-
ściwego rejestru oraz umowy spół-
ki cywilnej, jeśli taką zawarto albo 
złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz ory-
ginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe notarialnie poświad-
czone, upoważniające ją do podejmo-
wania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem 
umowy najmu można zapoznać się na 
stronie internetowej www.zbmgliwi-
ce.pl lub w Dziale Zasobów Własnych, 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 
101–103. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych na-

leżności czynszowych z tytułu zawar-
cia umowy najmu, bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał, nie 
podpisze umowy najmu w terminie 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do zawarcia umowy najmu oraz 
wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcz-
nego czynszu (zgodnie ze stawką wyli-
cytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
z siedzibą przy ul. dolnych wałów 11  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość 
stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy  

ul. Zwycięstwa 13 – uwS/10a.
Lokal użytkowy ul. Zwycięstwa 13 – uwS/10a, iV piętro, o pow. 
użytkowej 77,70 m2, składający się z pięciu pomieszczeń biurowych, 
pomieszczenia gospodarczego i wC. wyposażony jest w instalacje 
wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 

powierzchni: 10,00 zł
wadium: 2331,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doli-
czony podatek VAT w wysokości 23%.
oględziny lokalu: 16 marca 2020 r. 
w godz. od 14.00 do 14.15.

Przyjmowanie dokumentów wymaga-
nych do przetargu odbędzie się 20 mar-
ca 2020 r. od godz. 9.30 do 10.00 
w pokoju 101–103, i piętro, ZBM i tBS  
Sp. z o.o., ul. dolnych wałów 11, Gli-
wice. Przetarg rozpocznie się 20 marca 
2020 r. o godz. 11.15, w pokoju 101–
103, ul. dolnych wałów 11, Gliwice.

warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest:
• wpłacenie wadium na konto ZBM 

i tBS Sp. z o.o. przy ul. dolnych 
wałów 11 – iNG Bank śląski S.a. 
i o/Gliwice, nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 oraz przed-
łożenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lo-
kalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2); złożenie 
oświadczenia zgodnie z załączni-
kiem nr 3 oraz 4;

• złożenie aktualnego odpisu z wła-
ściwego rejestru oraz umowy spół-
ki cywilnej, jeśli taką zawarto albo 
złożenie aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu 
musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, 
a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu, tj. oso-
by, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarial-
nie poświadczone, upoważniające ją 
do podejmowania czynności prawnej 
w imieniu osoby reprezentowanej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzo-
rem umowy najmu można zapoznać 
się na stronie internetowej www.
zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów 
Własnych, ul. Dolnych Wałów 11, I pię-
tro, pokój 101–103. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych na-

leżności czynszowych z tytułu zawar-
cia umowy najmu, bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał, nie 
podpisze umowy najmu w terminie 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do zawarcia umowy najmu oraz 
wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcz-
nego czynszu (zgodnie ze stawką wy-
licytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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