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#SOLIDARNIZUKRAINA

Dodatkowe 
wsparcie

ZbieraMY dalej!

Szczepienia dla Ukraińców

Miejski Punkt Przekazywania Darów w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50, 
wejście E) ciągle zbiera najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. 
Punkt działa od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00 oraz 
w soboty od godz. 12.00 do 18.00. Od 16 do 18 kwietnia oraz od 22 do  
24 kwietnia Punkt będzie nieczynny.

Obecnie najbardziej  
potrzebne są:
 żywność: gotowe dania 

obiadowe, pasztety, kon-
serwy rybne i mięsne, 
makarony i kasze, płatki 
śniadaniowe, warzywa 
w puszce, dżemy, pieczy-
wo tostowe i chrupkie, 
słodycze;

 artykuły higieniczne: 
proszek do prania, 
podpaski, papier toale-
towy, płyny i gąbki do 
naczyń, żele do kąpieli, 
szampony, dezodoranty, 
maszynki do golenia;

 poza tym: ręczniki, 
pościel, koce, śpiwory, 
karimaty.

Zebrane środki trafiają do 
obywateli Ukrainy, którzy 
przyjeżdżają do Gliwic i po-
wiatu gliwickiego. W celu 
sprawnego przekazywania 

najpotrzebniejszych artyku-
łów obywatelom Ukrainy, 
Stowarzyszenie GTW przygo-
towało do wypełnienia elek-

troniczny formularz forms.
gle/g5cdVTWmAzXXUp6V9.

 (mm)

Pomoc finansową nawet do 2,5 tys. zł miesięcznie 
oferuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 
do spraw uchodźców (UNHCR). Program jest skiero-
wany do osób, które opuściły Ukrainę po 24 lutego, 
a wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby 
członków rodziny.

Program pomocy finansowej 
UNHCR ma na celu zaspoko-
jenie najpilniejszych potrzeb 
do czasu znalezienia pracy 
lub otrzymania pomocy spo-
łecznej. Jest adresowany do 
uchodźców z Ukrainy, którzy 
mogą otrzymać 700 zł mie-
sięcznie przez co najmniej trzy 
miesiące.

Uwaga! Rodziny powinny reje-
strować się na jednym formu-
larzu. Pod pojęciem „rodziny” 
są rozumiani: osoba dorosła, 
współmałżonek lub partner 
cywilny, dzieci do 18 lat. Dru-
ga i następne osoby z rodziny 
otrzymają 600 zł miesięcznie. 
Wsparcie jest wypłacane do 
maksymalnej liczby 4 członków 
rodziny.

Wsparcie jest udzielane 
w punktach rejestracji pro-
wadzonych przez UNHCR. 
Obecnie centra znajdują się 
w Warszawie (ul. Kamionkow-
ska 11) i Krakowie (Tauron Are-
na, ul. Lema 7).

Przed przyjazdem do punktu 
rejestracyjnego trzeba umówić 
wizytę na stronie help.unhcr.
org/poland/pl/informacje-dla-
-osob-pochodzacych-z-ukra-
iny. Podczas wizyty muszą być 
obecni wszyscy członkowie 
rodziny. Wymagane jest także 
okazanie dokumentów tożsa-
mości i potwierdzających wjazd 
do Polski 24 lutego lub później. 
Pieniądze będzie można wypła-
cać z bankomatu za pośrednic-
twem BLIK-a. (mm)

Ukraińskie dzieci i młodzież do 19. roku życia mogą szczepić się przeciw 
chorobom zakaźnym w Polsce. Szczepienia będą obowiązkowe w sytuacji, 
gdy pobyt w naszym kraju będzie trwał dłużej niż trzy miesiące. Obywatele 
Ukrainy mogą także zaszczepić się przeciw COVID-19.
Obowiązkowe szczepienia 
w Ukrainie, podobnie jak 
w Polsce, są przewidziane dla 
dziesięciu najpoważniejszych 
chorób. Ministerstwo Zdrowia za 
priorytetowe uznaje szczepienia 
przeciw odrze, śwince i różyczce 
w drugim roku życia oraz przeciw 
błonicy, krztuścowi i wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B.

W przychodniach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) szcze-
pienia można wykonać bezpłatnie 

po wcześniejszym umówieniu 
terminu i kwalifikacji lekarza. Lista 
punktów wykonujących szczepie-
nia wraz z danymi kontaktowymi 
znajduje się w wykazie na stronie 
gliwice.eu/pomocukrainie.

Przeciw koronawirusowi mogą 
się szczepić dorośli i dzieci od 
5 roku życia. Szczepienia są 
bezpłatne. Żeby umówić się na 
szczepienie, trzeba wcześniej 
zgłosić się do lekarza po skiero-
wanie. (mm)

MÓWIĄ LICZBY  
(dane z 11 kwietnia)

3859 – tyle numerów PESEL wydano w Gli-
wicach uchodźcom
358 Ukraińców podjęło u nas w mieście 
pracę dzięki działaniom PUP Gliwice
355 przedszkolaków z Ukrainy przyjęliśmy 
w Gliwicach
967 uczniów z Ukrainy uczęszcza do 
gliwickich szkół
5 oddziałów przygotowawczych dla uczniów 
z Ukrainy uruchomiono w gliwickich szko-
łach podstawowych
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Na bazie doświadczeń zdo-
bytych podczas pierwszego 
miesiąca intensywnej pracy 
związanej z pomocą uchodź-
com z Ukrainy, władze miasta 
zdecydowały, że dla sprawnej 
organizacji pracy optymalne 
będzie zgromadzenie kilku form 
wsparcia w jednym miejscu. Za-
kupiony przez miasto w lutym 
obiekt przy ul. Jasnej 31B, który 
pierwotnie miał być przeznaczo-
ny na budynek administracyjny, 
został błyskawicznie dostosowa-
ny do nowych funkcji.

#SOLIDARNIZUKRAINA

To była dobra współpraca! Nowy  
obiekt noclegowy na Trynku otwarty
Przy ul. Jasnej 31B w piątek 8 kwietnia uruchomiono nowy obiekt noclegowy dla uchodźców z Ukrainy. Schronienie 
znajdzie w nim około 120 osób. W przygotowanie tego bardzo potrzebnego miejsca, poza gliwickim samorządem 
i miejskimi służbami, włączyły się także lokalne firmy.

Miejskie noclegi  
dla uchodźców
 Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe „Ślązaczek”, 
ul. Krakusa

 Internat Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycz-
nych, ul. Krakusa

 Dom Pomocy Społecznej 
„Nasz Dom”, ul. Derkacza

 hostel Malinowski City,  
ul. Narutowicza

 hostel Leśny, ul. Toszecka
 pokoje przy ul. Zygmunta 

Starego
 obiekt noclegowy przy  

ul. Jasnej

Aleksandra Wysocka
zastępczyni prezydenta Gliwic
– Miasto Gliwice od niedawna jest wła-
ścicielem budynku przy ul. Jasnej 31B. 
Kupiliśmy tę nieruchomość w przetargu 
z myślą o utworzeniu strefy administra-
cyjnej dla mieszkańców Gliwic. Miały 
tutaj działać miejskie jednostki orga-

nizacyjne i część wydziałów urzędu. Natomiast obecnie 
zdecydowaliśmy się wykorzystać ten obiekt na potrzeby 
uchodźców z Ukrainy. Działania zmierzające do uruchomie-
nia obiektu administracyjnego dla gliwiczan prowadzimy 
równolegle. W przyszłości do budynku przy ul. Jasnej 31B 
chcemy przenieść część wydziałów Urzędu Miejskiego, 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowy Urząd 
Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
i Ośrodek Pomocy Społecznej. Aktualnie pracujemy nad 
koncepcją, w następnej kolejności będziemy zlecać projekt 
przebudowy i w przyszłości adaptować budynek. 

Adam Neumann
prezydent Gliwic
– To kolejny obiekt, w którym uchodźcy 
będą mogli znaleźć schronienie. Przy-
gotowaliśmy około 30 pokoi dla blisko 
120 osób. Urządziliśmy łazienki, kuch-
nie, jadalnie, miejsca do zabawy dla 
dzieci. Udało nam się to zrobić wspól-
nie – w inicjatywę był zaangażowany 

samorząd, miejskie jednostki organizacyjne, miejskie spółki, 
strażacy, ale także firmy i osoby prywatne. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli w stworzeniu tego miejsca.

Prace remontowe wykonał ZBM 
I TBS. Wyposażenie obiektu zo-
stało przekazane między innymi 
przez sponsorów, firmy: Euvic, Sest 
Luve Polska i Aiut, a także kupione 
ze środków miejskich. W urucho-
mieniu punktu w różnym zakresie 
uczestniczyły miejskie jednostki 
organizacyjne, spółki miejskie 
i inne podmioty: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Centrum Ratownictwa 
Gliwice, PEC, PWiK, OSP Brzezinka 
i PSP w Łabędach.

W Punkcie Pomocy Ukrainie, który 
mieści się w tym samym budynku, 
co nowy obiekt noclegowy, przy 
ul. Jasnej uchodźcy mogą dowie-
dzieć się krok po kroku, co zrobić, 
żeby otrzymać numer PESEL, jak 
znaleźć pracę w Polsce czy jak za-
pisać dziecko do szkoły. Centrum 
Inicjatyw Społecznych odpowiada 
za bieżącą obsługę uchodźców 
oraz znalezienie im noclegu. Pra-
cownicy CIS-u są także dostępni 
telefonicznie. 

W Punkcie Pomocy Ukrainie obec-
ni są również pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy udzie-
lają obywatelom Ukrainy wsparcia 
w wypełnianiu wniosków (m.in. 
o jednorazowe świadczenie 
pieniężne w wysokości 300 zł, 
o przyznanie posiłków w szkole 
i przedszkolu, o otrzymanie po-
mocy żywnościowej). (mm)
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Historyczne szpalery drzew znajdujące się wzdłuż ulic Mickiewicza, 
Sobieskiego i Sowińskiego będą sukcesywnie uzupełniane. Na 
początek dział zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zajął 
się ul. Mickiewicza (na zdjęciu).
Lipy uzupełnią też szpaler przy 
ul. Sowińskiego. Przy ul. Sobie-
skiego sadzone są za to klony. 
Lokalizacja drzew została poprze-
dzona uzgodnieniami zarówno ze 
Śląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków (ze względu na 
wpisanie drzew na listę zabytków 
nieruchomych województwa ślą-
skiego), jak i przedstawicielem 
Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś.

20 okazów lip trafiło na ul. św. 
Jacka i na pas drogowy wzdłuż 
ulic Poniatowskiego i Okrzei. 

Miododajnymi drzewami uzu-
pełniono także wolne prze-
strzenie wzdłuż ul. Kościuszki. 
Z kolei pas drogowy wzdłuż  
ul. Kozielskiej, od okolic Urzę-
du Skarbowego do ronda im. 
gen. Andersa, ozdabia ponad  
20 klonów zwyczajnych w czer-
wonolistnej odmianie. Klonami 
polnymi obsadzono natomiast 
ulice św. Michała i Jodłową. 
Młode sadzonki pojawią się też 
wzdłuż ulic Czapli, Wałbrzyskiej 
i Nowy Świat – przy nowo wy-
budowanej drodze dla rowerów.

Ponad 70 drzew – cztero-
metrowe ambrowce i nieco 
mniejszych gabarytów klony 
– trafią na pasy drogowe przy  
al. Korfantego i ul. Gruszczyń-
skiego. Klonami obsadzona 
zostanie ul. Rybnicka i zieleniec 
przy przystanku autobusowym 
przy ul. Siemińskiego. Dębów 
spodziewajmy się na odcin-
ku Nowego Świata i wzdłuż  
ul. Wałbrzyskiej, wiązów – przy 
ul. Styczyńskiego i Daszyńskie-
go, a wiśni pikowanych – przy 
ul. Pliszki i Czapli. (kik)

Drzewa w roli głównej Ważne  
dla rodziców

Dbamy o przyrodę, tu kosimy i grabimy rzadziej, dokarmiamy 
owady, dajemy schronienie zwierzętom, z troską o naturę – barw-
ne tabliczki z takimi informacjami jeszcze w kwietniu staną na 
gliwickich skwerach i w parkach. Pierwsze zostały już ustawione.

Tereny zielone w miastach, w tym 
trawniki, zwiększają różnorod-
ność biologiczną i są elementem 
tzw. małej retencji – spowalniają 
odpływ wód opadowych, tworzą 
dogodniejsze warunki do rozwoju 
roślin, obniżają temperaturę po-
wietrza w mieście, wpływają na 

zwiększenie poziomu wilgotności, 
działają też jak filtry – zatrzymują 
szkodliwe pyły, pochłaniają dwu-
tlenek węgla i wydzielają tlen. 

W trosce o środowisko naturalne 
oraz ochronę drobnych ssaków i za-
pewnienie pożywienia owadom, 

w tym pszczołom, w Gliwicach tam, 
gdzie to możliwe, zielone przestrze-
nie nie są koszone i grabione lub 
prace te wykonywane są rzadziej. 

Aby zwrócić uwagę mieszkańców 
na kwestie ekologiczne i działania 
na rzecz środowiska naturalnego, 

ułatwić lokalizację miejsc, w któ-
rych zaobserwować można więk-
szą liczbę owadów czy niedużych 
ssaków, Zarząd Dróg Miejskich 
i Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych ustawiają na zieleńcach, 
fragmentach parków czy skwe-
rów i w pasach zieleni przyulicz-
nej tabliczki z krótkimi hasłami, 
jak dana zielona przestrzeń jest 
pielęgnowana. 

Tabliczki pojawiać się będą w miej-
scach, które mogą być kształtowa-
ne w sposób bardziej naturalny. Na 
początek łącznie ponad 20 tabliczek 
stanie m.in. przy stawach przy  
ul. Jesiennej, na skwerze przy ul. Per-
seusza, w parkach Chrobrego, Sta-

rokozielskim i Szwajcaria, na rogu  
ul. Strzelniczej i Paderewskiego, na 
placu Grunwaldzkim, na terenie 
przy ul. Sowińskiego i Okulickiego 
oraz w zielonych pasach przy ob-
wodnicy Daszyńskiego – Rybnicka. 
Pierwsze już są – na alei Przyjaźni 
i na skwerze nad DTŚ pojawiły 
się tabliczki opatrzone napisem  
„szanuj zieleń”, a przy ul. Okulickie-
go „tu kosimy i grabimy rzadziej”.

Zachęcamy do wiosennego spa-
ceru po mieście!  (mf)

W trosce o środowisko
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Od 1 kwietnia można składać wnioski do 
ZUS na nowe świadczenie związane z do-
finansowaniem pobytu dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Rodzice dzieci, na które nie zo-
stanie przyznany państwowy 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 
(czyli: dzieci pierwszych i je-
dynych w rodzinie; dzieci 
pierwszych z rodzin, w któ-
rych kolejne dziecko jest ob-
jęte RKO; wszystkich dzieci, 
które nie ukończyły jeszcze 
12. miesiąca oraz tych, które 
przekroczyły 36. miesiąc życia) 
będą mogli otrzymać specjal-
ne dofinansowanie do poby-
tu dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna. Wnioski o to nowe 
świadczenie (w wysokości 
maksimum 400 zł miesięcznie) 
można składać od 1 kwietnia 
do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Jest ono niezależne 
od 500 plus.

Wysokość dofinansowania do 
pobytu dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna to co do zasady 400 
zł miesięcznie na dziecko, ale 
nie więcej niż wysokość opłaty 
ponoszonej przez rodzica za 
pobyt dziecka. Przez opłatę 
rodzica rozumie się miesięczną 

opłatę ponoszoną przez rodzica 
z uwzględnieniem przyznanych 
zniżek. Do opłaty za pobyt 
dziecka nie wlicza się opłaty 
za wyżywienie. Dofinansowa-
nie będzie przekazywane na 
rachunek bankowy podmiotu 
prowadzącego instytucję opieki 
z przeznaczeniem na obniżenie 
opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przy-
sługiwać bez względu na osią-
gany przez rodzica dochód. 
Realizacja dofinansowania, tj. 
prowadzenie postępowania 
w sprawie jego przyznania 
i wypłaty, należeć będzie, tak 
jak w przypadku Rodzinnego 
Kapitału Opiekuńczego, do 
ZUS.

Wniosek o ustalenie prawa 
do tego dofinansowania od 
1 kwietnia br. będzie składać 
do ZUS rodzic. Jeżeli złoży 
on dokumenty w terminie  
1 kwietnia – 31 maja, to 
prawo do dofinansowania zo-
stanie ustalone od 1 stycznia 
2022 r. Szczegóły na stronie  
www.zus.pl.  (ZD/kik)

zielone

http://www.zus.pl
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STRATEGIA

W ostatnich tygodniach ponad 100 osób wchodzących w skład 4 grup roboczych koordynowanych przez specjalistów w danej dzie-
dzinie – dr. Marcina Barona (ekspert wiodący), dr Annę Syrek-Kosowską (ekspert grupy gospodarczej), prof. dr. hab. inż. architekta 
Macieja Borsę (ekspert grupy przestrzennej), dr. Leszka Trząskiego (ekspert grupy środowiskowej) oraz Sylwię Widzisz-Pronobis 
i Grzegorza Pronobisa (eksperci grupy społecznej) – przygotowało 20 ambitnych celów operacyjnych, doprecyzowujących obrane 
przez Gliwice cele strategiczne i opisujących zamierzony stan docelowy w perspektywie kolejnego dziesięciolecia. Prezentację ich 
rodzajów zaczynamy od celów horyzontalnych, będących nowością prac nad strategią miasta.
W czym dokładnie tkwi ich novum? 
W większości miejskich strategii, 
w tym w poprzedniej strategii Gli-
wic obowiązującej do roku 2022, 
na rozwój miasta patrzy się poprzez 
pryzmat poszczególnych dziedzin. 
Tym razem jest nieco inaczej.

– Nasze nowe podejście zakłada, że 
szczególny akcent powinien zostać 
położony na przestrzeń miasta, 
która jest tłem dla szeroko rozu-
mianych działalności w Gliwicach, 
czyli aktywności gospodarczej, 
działań podejmowanych przez 
mieszkańców, inwestycji miejskich 
i środowiskowych. Nie można tych 
działań rozpatrywać w oderwaniu 
od przestrzeni miejskiej, dlatego 
określiliśmy cele przestrzenne 
(Gliwice – miasto zwarte i błę-
kitno-zielone) jako horyzontalne. 
Oznacza to, że przenikają one 
i wpływają na wszystkie inne cele 
dziedzinowe: gospodarcze, aktyw-
ności mieszkańców i środowiskowe 
– wyjaśnia Katarzyna Kobierska, 
naczelnik Biura Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
które kieruje pracami nad nową 
miejską strategią.

Cele horyzontalne 
kreślą obraz przyszłej 
przestrzeni Gliwic, 
wyznaczają nowe 
podejście do kwestii 
przemieszczania się 
po mieście i zwiększa-
ją nacisk na obecność 
w nim przyrody, ziele-
ni i wody. Osiągnięciu 
celów ma sprzyjać 
aktywne włączenie 
mieszkańców w pla-
nowanie przestrzen-
ne, uważne słuchanie 
głosu gliwiczan 
oraz współdziałanie 
Urzędu Miejskiego 
z lokalnymi społecz-
nościami.

Z tej perspektywy Gliwice już 
końca obecnej dekady to wyjąt-
kowa i zwarta przestrzeń miej-
ska z powszechnym dostępem 
do usług publicznych, bardziej 
„przyjazna” architektonicznie, bo 

konsekwentnie dostosowywana 
do potrzeb różnych generacji 
mieszkańców (zwłaszcza osób 
starszych i gliwiczan z niepełno-
sprawnościami). Planowane dzia-
łania w dzielnicach zmierzają do 
tego, by żyło się w nich wygodnie 
i przyjemnie – żeby w najbliższym 
otoczeniu dostępne były wszyst-
kie niezbędne usługi, mieszkańcy 
mogli cieszyć się wszechobecną 
zielenią i atrakcyjnymi miejscami 
służącymi rekreacji i integracji 
z sąsiadami, by promowana i roz-
wijana była aktywna działalność 
na rzecz poszczególnych „małych 
ojczyzn”. Dopełnieniem tego jest 
intensywne inwestowanie przez 
miasto w infrastrukturę i zróżni-
cowane formy zrównoważonej 
mobilności, pozwalające na wy-
godne i bezpieczne poruszanie 
się po Gliwicach rowerem, elek-
tryczną hulajnogą, komunikacją 
publiczną lub na piechotę, a coraz 
rzadziej – własnym samochodem. 
Szczególny akcent stawia się na 
inicjatywy rowerowe i łączenie 
nawet najbardziej oddalonych od 

siebie dzielnic spójną siecią ście-
żek rowerowych oraz na rozwój 
transportu dronowego.

Tak ujęte podnoszenie komfortu 
życia mieszkańców i kształto-
wanie przyszłych Gliwic w spo-
sób przyjazny całej gliwickiej 
wspólnocie opiera się także 
na wykorzystaniu potencjału 
błękitno-zielonej infrastruktury 
– przepływającej przez miasto 
rzeki Kłodnicy, jej zielonych 
bulwarów, zasilających rzekę 
potoków i podziemnych cieków 
wodnych, obecności miejskich 
parków, lasów, zieleńców i skwe-
rów. Nie ma żadnych wątpliwości, 
że skuteczne osiągnięcie celu 
„Miasto błękitno-zielone” będzie 
wymagało aktywnej współpracy 
miasta z mieszkańcami, przed-
siębiorcami czy instytucjami 
nauki, i to w każdej dziedzinie 
życia, począwszy od planowania 
przestrzennego, po inicjatywy 
oddolne. Mnogość uzyskanych 
dzięki temu „zielonych” rozwią-
zań sprzyjających środowisku 

i przyrodzie pozwoli m.in. lepiej 
przystosować Gliwice do postę-
pujących zmian klimatu.

W celach horyzon-
talnych skupiają się 
niczym w soczewce 
najważniejsze sprawy 
i tematy bliskie miesz-
kańcom, poruszane 
podczas wakacyjnych 
spotkań w dzielnicach 
Gliwic i przeanalizo-
wane następnie przez 
poszczególne grupy 
robocze zaangażowa-
ne w prace nad strate-
gią „Gliwice 2040”.

Swoje odzwierciedlenie w celach 
ma m.in. troska gliwiczan o zacho-
wanie ładu przestrzennego w mie-
ście i potrzeba ciągłego rozwijania 
przez samorząd różnych form 
partycypacji społecznej. Uwzględ-
niona została też konieczność roz-
wijania infrastruktury rowerowej 
i spójnych tras rowerowych oraz 

dostosowywania sieci połączeń 
autobusowych do zmieniającej się 
przestrzeni miejskiej i oczekiwań 
gliwiczan. Mocno wybrzmiewa 
w celach kwestia harmonijnego 
rozwoju przyrody i zieleni oraz 
tworzenia nowych miejsc służą-
cych rekreacji na świeżym powie-
trzu. Silnie akcentowana jest też 
potrzeba retencjonowania wody, 
walki z „betonozą” i miejskimi wy-
spami ciepła poprzez zapewnienie 
nowych lub odtworzenie istnie-
jących powierzchni biologicznie 
czynnych, wolnych od zabudowy, 
bruku i asfaltu.

W następnym wydaniu  
MSI – Gliwice zaprezentuje-
my cele społeczne przyszłej  

strategii „Gliwice 2040”.

Zachęcamy do śledzenia 
strony gliwice2040.gliwice.eu 

 i kontaktów z Biurem 
Rozwoju Miasta UM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, 

tel. 32/33-86-550). 
 (kik)

„Kuchnia”  
nowej strategii.  
Cele horyzontalne

Cele horyzontalne

http://gliwice2040.gliwice
http://gliwice2040@um.gliwice.pl
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EDUKACJA I GOSPODARKA

Ruszyła budowa trzeciej linii produkcyjnej brytyjskiej firmy Johnson Matthey, która rozwija 
swoją działalność w Gliwicach. Dzięki nowej inwestycji w gliwickiej podstrefie ekonomicznej 
powstaną kolejne miejsca pracy. W uroczystości inauguracyjnego wbicia łopaty udział wzięła 
zastępczyni prezydenta Gliwic, Aleksandra Wysocka.
Przy ul. Alberta Einsteina 6 na terenie gliwic-
kiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ruszyły prace przy trzeciej linii 
produkcyjnej zakładu, która będzie działać 
w zmodernizowanym obiekcie. Obecnie fir-
ma zatrudnia 470 pracowników. Gdy zakoń-
czą się prace przy nowej linii produkcyjnej ta 
liczba jeszcze wzrośnie – ma powstać około  
50 miejsc pracy. Inwestycje będzie koszto-
wać 520 mln zł. Powinna być gotowa 2024 r.

W uroczystym wbiciu łopaty pod in-
westycję udział wzięła Aleksandra 
Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic. – 
Johnson Matthey jest obecna w naszym 
mieście od 1999 r. Przez 23 lata dała 
się poznać jako solidny pracodawca 
i bardzo dobrze rozwijająca się firma. 
Jej działania w zakresie szeroko pojętej 
ochrony środowiska są nam szczególnie 

bliskie, ponieważ Gliwice od wielu lat 
zaangażowane są w szereg projektów, 
które mają na celu zmniejszenie uciążli-
wości związanych z przemysłem i inten-
syfikację działań poprawiających jakość 
powietrza w mieście – podkreśliła. 

Johnson Matthey należy do sektora ope-
racyjnego „Czyste powietrze” odpowie-
dzialnego za opracowanie i wytwarzanie 
zaawansowanych katalizatorów ogranicza-
jących emisję toksycznego tlenku węgla 
i niespalonych węglowodorów, powstają-
cych w związku z pracą silników. Jest częścią 
Johnson Matthey Plc., międzynarodowej 
firmy specjalizującej się w produkcji za-
awansowanych materiałów chemicznych, 
działającej na rynku międzynarodowym od 
ponad 200 lat. Firma jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień. (mf)

Jak łączyć studia ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia w przemyśle – o tym dyskutowali uczest-
nicy dwudniowej konferencji „EDUAL – Edukacja Dualna”, organizowanej 6 i 7 kwietnia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. W uroczystej inauguracji wydarzenia wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann.
Politechnika Śląska już 6 lat temu jako pierw-
sza uczelnia w Polsce uruchomiła studia 
dualne prowadzone wspólnie z pracodaw-
cami, u których zatrudniani są studenci.  
– Studia dualne rozpoczęliśmy wspólnie 
z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 
i myślę, że będziemy rozwijać tę formę kształ-
cenia, która jest nie tylko interesująca, ale 
przede wszystkim daje nowe kompetencje 
absolwentom naszej uczelni – mówił pod-
czas otwarcia konferencji „EDUAL” rektor 
Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Studia dualne to forma kształcenia, w której 
studenci odbywają zajęcia w salach wykłado-
wych, a jednocześnie mają staże w firmach. 
Na uczelni już ponad 200 studentów zdecy-
dowało się na tę formę kształcenia. – Proces 
rekrutacji jest specyficzny, bo zaczyna się 
od spotkania kandydatów z przedstawicie-
lami przyszłych pracodawców, którzy będą 
oferowali staże, ewentualnie zatrudnienie 
w trakcie studiów, a następnie prowa-
dzona jest rekrutacja na uczelnię. Dzięki 
temu istnieje możliwość realizacji studiów 
w bezpośrednim kontakcie z przemysłem, 
praktycznie od pierwszych dni edukacji na 
uczelni – przypomniał w trakcie inauguracji 
wydarzenia prof. Mężyk.

Studia dualne na Politechnice Śląskiej 
odbywają się na kierunkach mechanika 
i budowa maszyn oraz transport kole-
jowy. Uczelnia planuje uruchomienie 
takich studiów również na mechatro-
nice, automatyce i informatyce prze-
mysłowej oraz logistyce.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, która od samego początku współ-
pracuje z Politechniką Śląską przy tworzeniu 
kierunków dualnych, zaznaczył korzyści 
płynące dla biznesu. – Nauczanie dualne to 
dziś standard. Nowoczesny inwestor szuka 

nie tylko atrakcyjnych terenów, ale również 
perfekcyjnie przygotowanych specjalistów, 
a ci kształceni są m.in. poprzez studia dual-
ne. EDUAL kształci na potrzeby konkretnych 
przedsiębiorstw i 6-letnie doświadczenie 
pokazuje, że to się sprawdza. Doskonale 
wykształceni studenci zostają u nas, w fir-
mach na Śląsku, nie muszą wyjeżdżać, mają 
pewną i dobrą pracę tutaj – zaakcentował 
Janusz Michałek, prezes KSSE.

Studia dualne to nie tylko korzyść dla stu-
dentów, którzy zdobywają doświadczenie 
i dla przemysłu, który zyskuje wykwalifi-
kowaną kadrę. To korzyść także dla samej 
uczelni. – Uczelnia techniczna nie istnieje 
bez przemysłu. Mamy ogromne szczęście, 
ponieważ jesteśmy na Śląsku, w sercu 
polskiego przemysłu i bardzo ściśle z nim 
współpracujemy. Dzięki studiom dualnym 
uczelnia pozyskała kilkudziesięciu nowych 

partnerów przemysłowych, którzy współ-
pracują z nami także w innych dziedzinach. 
Rodzą się nowe pomysły na projekty czy 
wspólne prace, dzięki czemu współdziałanie 
z przemysłem jest coraz większe – mówiła 
podczas otwarcia konferencji dr hab. inż. 
Anna Timofiejczuk, prof. PŚ.

Nauczanie dualne chwalą nie tylko przed-
siębiorcy, ale i przedstawiciele samorządów 
lokalnych, dla których zatrzymywanie mło-
dych ludzi i dawanie im perspektyw zatrud-
nienia w regionie jest sporym atutem.

– Uważam, że kształcenie dualne powinno 
być powszechne, ponieważ studenci oprócz 
tego, że poznają wiedzę teoretyczną, mają 
też równoległą praktykę w wybranej firmie 
lub przedsiębiorstwie. Gdy przypominam 
sobie swoje czasy studiowania, mam przed 
oczami „napakowanego” wiedzą teoretycz-

ną przyszłego absolwenta, który zjawiał się 
w zakładzie pracy i dopiero wtedy uczył się 
tak naprawdę zawodu. Studia dualne mają 
tę korzyść, że uczą zarówno teorii, jak i prak-
tyki. W związku z tym wielkie uznanie dla 
Politechniki Śląskiej, że takie studia wdraża 
w coraz większym zakresie – stwierdził pre-
zydent Gliwic Adam Neumann.

– Dobrze, że Politechnika Śląska ma także 
swój oddział w Katowicach, to dla nas po-
wód do dumy, bo dobrze wykształceni ludzie 
są w cenie – dodał Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Jako samorządowi politycy mu-
simy stwarzać dobre warunki dla biznesu, 
który będzie rozwijał nasze miasta. Jeżeli 
do tego dołożymy jeszcze naukę, zyskamy 
tzw. złoty trójkąt, który mówi o symbiozie 
trzech ważnych obszarów dla rozwoju – 
podsumował. 
 (PolSl/kik)

Nowa linia, nowe miejsca pracy

EDUAL – nauka plus doświadczenie
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AKTUALNOŚCI

Będzie zabawa!
Ligota Zabrska i Żerniki zyskają atrakcyjne place zabaw. Powstaną u zbiegu 
ul. Dolnej i Rymera oraz przy ul. Chałubińskiego w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. W Żernikach wybudowane zostanie także nowe 
boisko do siatkówki plażowej. Dzięki tym inwestycjom gliwiczanie będą 
mogli korzystać z kolejnych miejsc relaksu, rekreacji i dobrej zabawy.

Stary plac zabaw u zbiegu ulic 
Dolnej i Rymera w Ligocie Zabr-
skiej zostanie zmodernizowany. 
Zyska nowe urządzenia zabawo-
we i bezpieczną nawierzchnię 
z mat przerostowych. Zlikwi-
dowana zostanie stara beto-

nowa piaskownica i metalowa 
huśtawka. W ich miejsce pojawi 
się nowa wielofunkcyjna pia-
skownica wyposażona m.in. 
w różne tablice edukacyjne, np. 
w liczydło, hipnotyzer, planszę 
kosmos, tablicę do rysowania 

kredą, kierownicę, bulaj, czyli 
rodzaj jachtowego iluminatora, 
przejście tubowe, domek z sie-
dziskami i dwuspadowym dasz-
kiem z bulajem jachtowym oraz 
zjeżdżalnią. Do dyspozycji dzieci 
będzie też trójstanowiskowa 

huśtawka z różnego typu siedzi-
skami, m.in. bocianim gniazdem 
oraz huśtawka typu warkocz 
z grubą liną jako siedziskiem.

Umowa na modernizację placu 
zabaw została już podpisana. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, dzieci skorzystają z no-
wych atrakcji już na początku wa-
kacji. Inwestycję za kwotę ponad  
166 tys. zł realizuje gliwicka firma 
BHPLAY Maciej Mync.

Lada moment miasto ruszy też 
z budową nowego placu zabaw 
u zbiegu ul. Chałubińskiego i Do-
meyki w Żernikach. Powstanie 
w miejscu boiska do siatkówki 
plażowej, które ze względu na 
lepszą organizację przestrzeni 
zostanie przesunięte i zaaranżo-
wane na nowo. Boisko zostanie 
wyposażone w nowe słupki do 
siatkówki i jeden nowy piłko-
chwyt, pozostałe elementy, tj. 
ogrodzenie, furtki i drugi piłko-

chwyt, zostaną pozyskane z ist-
niejącego boiska. Przeniesienie 
boiska i wykonanie chodnika 
realizowane będzie w ramach 
zadań własnych MZUK.

Maluchy z Żernik będą miały się 
z czego cieszyć. Zaplanowano 
spory plac zabaw z huśtawkami, 
kiwakami i urządzeniami wie-
lofunkcyjnymi, wyposażonymi 
m.in. w zjeżdżalnię, elementy 
edukacyjne, małą ściankę wspi-
naczkową i przeszkody do po-
konania. Teren wyłożony będzie 
bezpiecznymi matami, w pobliżu 
posiana zostanie trawa, będą 
też nowe chodniki, stojaki na 
rowery, i ławki z oparciami. 
Plac zabaw zostanie ogrodzony, 
będzie miał też samoczynnie 
zamykające się bramki.

Inwestycję o wartości niemal  
330 tys. zł w ciągu trzech miesięcy 
wykona firma Active Line Wojcie-
chowska z Lublina. (mf)

Wielkanocna procesja konna
W poniedziałek 

wielkanocny 
w Ostropie będzie 

można zobaczyć 
tradycyjną proce-

sję konną. Zwy-
czaj uroczystego 
objeżdżania pól 

uprawnych sięga 
co najmniej XVII 
wieku i obecnie 

jest praktykowany 
już tylko w kilku 

miejscach na  
Górnym Śląsku.

W Parafii Ducha Świętego w gli-
wickiej Ostropie, każdego roku, 
niezależnie od pogody, o godz. 
13.00 przed kościołem formuje 
się orszak, złożony z kilkudziesię-
ciu jeźdźców, którzy na koniach 
objeżdżają należące do parafii 
pola, modląc się i prosząc o do-
bre plony. Procesja gromadzi 
wielu mieszkańców oraz przy-
jezdnych, którzy chcą zobaczyć, 
jak wygląda Osterritt, czyli „jazda 
za Panem Bogiem”.

Dawniej prawo uczestnictwa 
w procesji mieli tylko parafia-
nie, a w zasadzie gospodarze, 
którzy mieli własne konie. 
Obecnie konie są wypożyczane 
z okolicznych stajni, a w proce-
sji biorą udział również osoby 

spoza Ostropy, które chcą 
przyłączyć się do uroczystego 
orszaku.

Jeźdźcy, po uformowaniu 
procesji, wyjeżdżają spod ko-
ścioła parafialnego w Ostropie 

trójkami. W pierwszej trójce 
zawsze jest trzech kawalerów, 
którzy mają dwa wieńce skrzy-
żowane na piersi. Ten, który 
jedzie w środku, trzyma krzyż 
procesyjny. Jeźdźcy, którzy znaj-
dują się w 1/3 długości orszaku, 

wiozą symbole Chrystusa Zmar-
twychwstałego, czyli paschał, 
figurę Chrystusa i krzyż, przez 
który jest przewieszona stuła. 
Cała procesja trwa mniej wię-
cej 4 godziny i kończy się ok. 
17.00.  (mm)
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KULTURA

Zapraszamy na Majówkę z Kulturą

Złoto dla utalentowanych

W muzyczną podróż do portowych dzielnic Lizbony już 1 maja zabierze nas trio Bastarda wspólnie z João de Sousą. 
Koncert, który o godz. 19.30 rozpocznie się w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18), będzie jedną z propozycji 
Majówki z Kulturą. Tegoroczna Majówka jest pierwszym wydarzeniem Kulturaliów, czyli Gliwickiego Festiwalu 
Kultury, który wypełni gliwicki kalendarz imprez aż do listopada.

Grupa Bastarda na ubiegłorocz-
nym albumie – z udziałem uro-
dzonego w Portugalii gitarzysty 
i wokalisty João de Sousy – od-
nosi się do tradycyjnych utwo-
rów fado. To jednak współczesne 
i autorskie opracowania. 

– Proszę sobie wyobrazić, jak 
w wyjątkowym wnętrzu ruin 
teatru Victoria brzmieć będą 
utwory przepełnione smutkiem 
i duchowością. Wystąpią przed 
nami artyści z doskonałym 
warsztatem i bardzo bogatym 
doświadczeniem scenicznym – 
mówi Paweł Ciepliński, dyrektor 
Centrum Kultury Victoria. 

Grupa Bastarda to projekt 
powołany do życia przez Pawła 
Szamburskiego (klarnet), Tomasza 
Pokrzywińskiego (wiolonczela) 
oraz Michała Górczyńskiego 
(klarnet kontrabasowy). Artyści, 
sięgając po inspirację m.in. do 
muzyki dawnej, żydowskiej i fado, 
za każdym razem tworzą autor-
ski projekt. Muzyka Bastardy to 

współczesna, oryginalna i bardzo 
osobista wypowiedź wsparta na 
bogatych tradycjach muzycznych. 

João de Sousa to doceniany 
wokalista, kompozytor i gitarzy-
sta. Inspiracji poszukuje w hip-
-hopie, muzyce elektronicznej, 
jazzie, fado. Na koncie ma trzy 
autorskie płyty i współpracę 
z wieloma muzykami.

Muzyka fado powstała w XIX 
wieku w portowych dzielnicach 
Lizbony, ale z czasem popularna 
stała się w całej Portugalii. Do 
dziś działają tam kluby, gdzie 
posłuchać można fado. 

– Muzyka ta opisywana jest jako 
głęboki, melancholijny i szczery 
głos duszy. Jest spontaniczna, 
intensywna, nastrojowa. Fado 
wykonuje się tylko w języku 
portugalskim, ale porusza ser-
ca słuchaczy na całym świecie. 
Wierzymy, że muzykę fado w wy-
konaniu Trio Bastarda z João 
de Sousą pokocha też gliwicka 

publiczność  – mówi Łukasz Kwa-
śniewski, zastępca dyrektora CK 
Victorii ds. programowych. 

Za jedną z największych gwiazd tej 
muzyki uznawana była urodzona 
w 1920 roku Amalia Rodrigues, 
która mówiła „fado to nie coś, 

co ma być wyśpiewane, fado po 
prostu się przytrafia, jest czymś 
spontanicznym”. Po śmierci ar-
tystki Portugalia pogrążyła się 
w trzydniowej żałobie narodowej.

Bilety na to wyjątkowe wydarze-
nie, organizowane przez Centrum 

Kultury Victoria w Gliwicach oraz 
Arenę Gliwice, można kupić na 
stronach www.ckvictoria.pl i www.
arenagliwice.com oraz w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycz-
nej (ul. Dolnych Wałów 3). 

 (CK Victoria)

Teatr Miejski w Gliwicach zdobył dwie Złote Maski – najważniejsze nagrody teatralne na Śląsku. Aleksandra Maj została nagro-
dzona w kategorii „Aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych” za dwie role – Solange w „Pokojówkach” Jeana 
Geneta w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego i Agnes w „Całym życiu” Joanny Oparek. W kategorii „Nagroda specjalna” Złota 
Maska powędrowała do Przemysława Pilarskiego za tekst do spektaklu „Dziki Wschód”, który wyreżyserował Jerzy Jan Połoński.

Ceremonia przyznania nagród 
odbyła się 11 kwietnia w Teatrze 
Małym w Tychach. Do nagród 
kandydowały przedstawienia, któ-
rych premiery miały miejsce w te-
atrach województwa śląskiego 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 
roku. Wśród nominowanych było 
aż pięciu artystów związanych 
z Teatrem Miejskim w Gliwicach.

– Zapoznając się z historią Loli 
Potok – komendantki więzienia-
-katowni, która w wolnym czasie 
rozbijała się motocyklem po ledwo 
co odebranym Niemcom mieście 
i romansowała z Salomonem 
Morelem, oskarżonym po latach 
o zbrodnie przeciwko ludzkości; 
Loli, która po brawurowej ucieczce 
ze stalinowskiej Polski odnalazła 
się w Stanach Zjednoczonych jako 
milionerka – zrozumiałem, że bez-
względnie należy o tym wszystkim 
opowiedzieć, to po pierwsze, a po 
drugie: znaleźć dla opowiadania 
formę pojemną i nieoczywistą, 
tak jak nieoczywista i pełna niu-
ansów jest ta historia, tak jak 
nieoczywista jest historia w ogóle, 
a w szczególności historia ostat-

nich miesięcy II wojny światowej 
i pierwszych lat „pokoju”. Atmos-
fera tamtych czasów porównywa-
na bywa do atmosfery Dzikiego 
Zachodu, co zrozumie każdy, kto 
obejrzał western (eastern) Jerzego 
Hoffmanna „Prawo i pięść”, film, 
którego sam już tytuł mówi o tam-
tym okresie tak wiele, podobnie 
jak określenie Marcina Zaremby: 
„wielka trwoga” – powiedział 

Przemysław Pilarski, autor sztuki 
„Dziki Wschód”. 

Wyróżnienie dla dramaturga 
współpracującego z Teatrem 
Miejskim w Gliwicach to rezultat 
realizowanej od kilku sezonów 
konsekwentnej strategii literackiej 
gliwickiej sceny. Przemysław Pilar-
ski jest także po Michale Siegoczyń-
skim kolejnym autorem, którego 

sztukę nie tylko wystawiono na 
tutejszej scenie, ale także wydano 
w formie książkowej, ilustrowanej 
zdjęciami ze spektaklu, w serii 
Czytelnia Sztuki. Piękne książko-
we wydanie „Dzikiego Wschodu” 
opracowane i opublikowane we 
współpracy z Muzeum w Gliwach, 
można kupić w sklepie interneto-
wym muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-
-ksiegarnia/produkt/dziki-wschod.

– Mamy w Gliwicach od kilku lat 
dobry teatr, a w tym teatrze zna-
komity zespół. Każda nagroda, 
każda nominacja cieszy. Bardzo 
za nie dziękujemy i gratulujemy 
Oli Maj i Przemkowi Pilarskiemu. 
Dramat współczesny jest dla nas 
niezwykle istotny. Na scenie 
prezentowaliśmy w ostatnich 
latach teksty Agaty Biziuk, Jo-
anny Oparek, Andreja Kurejczy-
ka (nagrodzonego w ubiegłym 
roku Złotą Maską), Beniamina 
Bukowskiego i Michała Chlu-
dzińskiego. Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem, którym 
wspieramy najbardziej warto-
ściowych twórców współczesnej 
dramaturgii polskiej, jest usta-
nowienie Konkursu o Nagrodę 
Dramaturgiczną im. Tadeusza 
Różewicza. Wierzę, że pośród 
tekstów zgłoszonych do kon-
kursu znajdą się dzieła wybitne, 
na miarę nagrodzonego Złotą 
Maską „Dzikiego Wschodu” 
Przemysława Pilarskiego – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor  
Teatru Miejskiego w Gliwicach.  

 (Teatr Miejski w Gliwicach)

Bastarda i João de Sousa 
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http://www.ckvictoria.pl
http://www.arenagliwice.com
http://www.arenagliwice.com
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/dziki-wschod
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/dziki-wschod
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KOLORY MIASTA

Prośba o wielkanocny felieton bardzo pobudziła moją wyobraźnię. Już w myślach opisywałam spektakularne muzeum 
Salvadora Dalego z ogromnymi jajami na elewacji, zastanawiałam się, w którym folderze komputera zapisałam odpo-
wiednie zdjęcia i… Stop! Przecież Wielkanoc to najważniejsze chrześcijańskie święto traktujące – mimo współcześnie 
uroczej i kolorowej otoczki – o sprawach ostatecznych i kardynalnych! Jest w nim i śmierć, i cierpienie, ale też odrodzenie 
i nadzieja. Emocje z nimi związane widać doskonale w sztuce malarskiej wieków dawnych i czasów współczesnych.
„Historia śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa przez ostat-
nie 2000 lat wywierała ogromny 
wpływ na kulturę i robi to nadal. 
Inspirowała najznamienitszych 
artystów Zachodu. To najprawdo-
podobniej największe wydarzenie 
w historii świata” – tymi słowami 
zaczyna się film „Easter in Art” 
prezentowany w ubiegłą niedzie-
lę w gliwickim kinie Amok. Dla 
każdego znającego Pismo Świę-
te lub obytego ze sztuką sceny 
modlitwy w Ogrójcu, postać 
Piłata mówiącego „Ecce homo”, 
droga umęczonego Chrystusa na 
Golgotę i w końcu ukrzyżowanie, 
a następnie zmartwychwstanie 
Jezusa to wydarzenia czytelne 
i zrozumiałe. Artystyczny kod 
związany z Pasją trafia do zdecy-
dowanej większości.

Do mnie osobiście najsilniej 
przemawia obraz Matthiasa 
Grünewalda, wykonany w latach 
1506–1515 dla klasztoru antoni-
tów i zdobiący ołtarz ich kościoła 
w Isenheim koło Colmaru w Al-
zacji. To dzieło, na którym cier-
piący Chrystus jest bardzo ludzki 
w swej udręce. Ciało ma nazna-
czone przez biczowanie, a prze-
bite dłonie wykręcone z bólu. 
Rozpacz postaci zgromadzonych 
pod krzyżem także pokazana jest 
poprzez konwulsyjnie złożenie 
rąk i wygięte, omdlewające pozy 
ciała. Kompozycja obrazu czyni 
widza jednym z uczestników zda-

rzenia. Nie 
pozostawia 
nas w obo-
jętności. 400 
lat później 
ekspresjoni-
sta Emil Nol-
de nawiązał 
do dzieła 
Grünewal-
da, tworząc 
w innej for-
mie pełen 
dramatyzmu 
malarski te-
mat pasyjny.

Reżyserując 
„ P a s j ę ” , 
Mel Gibson 
także wzo-
rował się na 
malarstwie 
i to z najwyższej półki. Punktem 
wyjścia w rozwiązaniu oświe-
tlenia scen filmu były dla niego 
obrazy Michelangela Merisiego 
da Caravaggia, mistrza włoskiego 
baroku. Zastosował realistyczne 
światłocienie, zestawiając mocno 
oświetlone partie z tymi ukrytymi 
w półmroku. Tak jak na obrazach 
mistrza.

W niedokończonym dziele 
„Złożenie do grobu” Leonarda 
da Vinciego (o którym nie do 
końca wiemy, czy naprawdę jego 
autorem jest słynny Leonardo) 
postać martwego Chrystusa jest 

ukazana inaczej niż na podob-
nych obrazach – pionowo. Czyż-
by tkwił w tym ukryty przekaz 
nawiązujący do zbliżającego się 
Zmartwychwstania?

Polski malarz Adam Chmie-
lowski – zakonnik brat Albert, 
założyciel Zgromadzeń Zakon-
nych Albertynów i Albertynek 
oraz przytulisk dla bezdomnych 
(i o czym nie można zapomnieć, 
uczestnik Powstania Stycznio-
wego) – namalował przejmujący 
obraz „Ecce Homo”. Stwier-
dzenie to, znaczące dosłownie 
„Oto człowiek”, wypowiedział 

Piłat, wskazując na poranione 
ciało ubiczowanego Chrystusa, 
w nadziei, że tłum okaże mu li-
tość i daruje życie. Temat bardzo 
często wykorzystywany w sztuce 
w przypadku Chmielowskiego 
spowodował porzucenie malar-
stwa na rzecz życia w zakonie 
i pomagania ubogim.

Jak zawsze szukam pasyjnych 
przykładów i w naszym mie-
ście. Znalazłam! To barokowe 
malowidła z kościoła pw. św. 
Jerzego w Ostropie. Cała pół-
nocna drewniana ściana nawy 

została nimi zapełniona. To sce-
ny Męki Pańskiej uszeregowane 
w trzech rzędach. W pasie od 
dołu widzimy Ostatnią Wiecze-
rzę, Modlitwę w Ogrójcu i Chry-
stusa przed Arcykapłanami. 
Dodatkowa scena niezwiązana 
z Pasją to paszcza Lewiatana 
z grzesznikami. Rząd środkowy 
przedstawia następujące sceny: 
Pojmania, Biczowania, Cierniem 
Ukoronowania, a dodatkowo 
znalazła się tam Adoracja Krzy-
ża. Najwyżej umieszczono: Ecce 
Homo, Chustę Świętej Weroniki, 
Ukrzyżowanie i Podniesienie 
Krzyża. Namalowano je w la-
tach 1667–1668, w 1884 roku 
uzupełniono o dalsze sceny. Na 
murowanej ścianie prezbiterium 
możemy zobaczyć odsłonięte po 
konserwacji ilustracje Ostatniej 
Wieczerzy, Sądu Ostatecznego 
i Sceny z Ewangelii św. Łukasza.

Może dzięki tej maleńkiej 
historii malarstwa pasyjnego 
uzmysłowimy sobie, że „droga 
krzyżowa to nie spacer po parku 
z kijem na plecach”. Tak podsu-
mował to jeden z internautów 
pod informacją o filmie „Easter 
in Art”.

Zdrowych, spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy!

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Wielkanoc w sztuce

Adam Chmielowski „Ecce Homo”Adam Chmielowski „Ecce Homo”

Matthias Grünewald – obraz z ołtarza w Isenheim

Malowidło z kościoła pw. św. Jerzego w OstropieMalowidło z kościoła pw. św. Jerzego w Ostropie
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

32/238-54-45, 
32/239-13-32, 
32/238-54-82

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 
        a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku 
         i zostały włączone do eksploatacji przed 
       1 września 2017 r.

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

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być 
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała anty-
smogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – 
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym 
dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego 
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, 
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

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

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do 
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji –  
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te, 
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek. 

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest 
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 19,5 tys. zł

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

Od max. 13,5 tys. zł  
dla kotłów gazowych  
do max. 40,5 tys. zł  

dla pomp ciepła

https://ceeb.gov.pl/
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SPORT

GTK rozegrało 8 kwietnia jedno z lepszych spotkań 
w sezonie, ale do zwycięstwa to nie wystarczyło. 
Po pierwszej kwarcie goście – 
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 
– byli minimalnie lepsi (14:17). 
W drugiej gliwiczanie doprowa-
dzili do remisu,  po którym trener 
Czarnych poprosił o przerwę na 
żądanie. Ta przyniosła gościom 
oczekiwany skutek, bo gospo-
darze już do końca połowy nie 
zdobyli punktów, a słupszczanie 
powiększyli swój dorobek o dzie-
więć „oczek”. Po wznowieniu GTK 
ruszyło do odrabiania strat, goście 
szybko się jednak przebudzili. Gli-
wiczanie nie zamierzali się podda-
wać, co pod koniec trzeciej kwarty 
(54:60) zwiastowało duże emocje 
w ostatniej odsłonie. Miejscowi 
od początku czwartej kwarty po-

nownie ruszyli do odrabiania strat. 
Gdy doszło do wyrównania, trener 
Cesnauskis natychmiast poprosił 
o przerwę na żądanie, po której 
sytuacja gospodarzy znów stała 
się trudna, ale nie beznadziejna. 
Trener Kováčik wykorzystał ostat-
nią przysługującą mu przerwę, ale 
– niestety – nie dało to GTK szansy 
na doprowadzenie do dogrywki.

Faulowani goście powiększyli 
rozmiary zwycięstwa i zapewnili 
swojej drużynie triumf w fazie 
zasadniczej rozgrywek Energa 
Basket Ligi. Gliwiczanie o utrzy-
manie będą musieli walczyć do 
samego końca – u siebie z Kin-
giem Szczecin.  (GTK/kik)

W sobotnim spotkaniu 28. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy (9 kwiet-
nia) Piast Gliwice wygrał na swoim stadionie z Górnikiem Łęczna 1:0. 
Zwycięskiego gola dla Niebiesko-Czerwonych strzelił Kamil Wilczek.

W pierwszej połowie lepiej 
radzili sobie zawodnicy Piasta 
Gliwice, ale to przyjezdni pierwsi 
zaatakowali. Dobrze w bramce 
spisywał się jednak František 
Plach, który obronił strzał Bar-
tosza Rymaniaka. Po tej sytuacji 
Niebiesko-Czerwoni zdecydowa-
nie przejęli inicjatywę i częściej 
zagrażali bramce rywali. Efektem 
ataków podopiecznych Walde-
mara Fornalika było trafienie 
Kamila Wilczka, który otworzył 
wynik rywalizacji.

W drugiej połowie sytuacja na 
boisku za bardzo się nie zmieniła. 
Dłużej przy piłce utrzymywali się 
piłkarze Piasta Gliwice. Oni też 
stwarzali sobie więcej sytuacji, 
ale piłka po strzałach Jakuba 
Czerwińskiego, Michała Chrapka 
i Kamila Wilczka nie chciała wpaść 
do siatki. W końcówce meczu go-
ście przejęli inicjatywę i kilka razy 
zaatakowali bramkę Františka 
Placha, ale dobrze dysponowa-
ny bramkarz Piasta po raz kolejny 
zachował czyste konto.

– Mecze, do których przystę-
puje się w roli faworyta nie 
są łatwe i tak było też tym 
razem. Najważniejsze są  trzy 
punkty, bo nie gra się łatwo 
z drużynami, które mają nóż 
na gardle. Udźwignęliśmy to, 
ale spodziewaliśmy się lepszej 
gry w naszym wykonaniu – 
skomentował po spotkaniu 
trener Niebiesko-Czerwonych 
Waldemar Fornalik. 

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata juniorów i kadetów w Dubaju przeszły do 
historii. Srebrny medal polskich szpadzistek (Kinga Zgryźniak, Gloria Klu-
ghardt, Alicja Klasik i Cecylia Cieślik) był jedynym wywalczonym przez polską 
reprezentację na tych zawodach.
Na szczyt podium w zawodach 
indywidualnych szpadzistów 
U17, w których startował repre-
zentant Piasta Gliwice Paweł 
Klytta, dostał się Amerykanin 
Samuel Imrek, który w finale 
pokonał Alona Sarida z Izraela. 
Tuż za finalistami uplasowali 
się Włoch Fabio Mastromarino 
i Ukrainiec Maksym Perchuk. 
Ireneusz Filek (SKS Grass-Hop-
per Kalwaria) był 17., o wejście 
do czołowej „16” przegrał 
z Mastromarino 15:8. Pozostali 
polscy reprezentanci odpadli 

rundę wcześniej – Szymon 
Wojciechowski (WLKS Kmicic 
Częstochowa) był 36., a Paweł 

Klytta 63. Wielkie emocje za 
nami, gratulacje dla wszystkich 
uczestników!  (kik)

Walka nadal trwa

Wielkie nadzieje, wielkie emocje
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MIESZKAŃCY

Gliwiczanin, dziennikarz Piotr Grela został laureatem konkursuMr 
Disabled. Wyróżnia on niepełnosprawnych mężczyzn osiągających 
sukces pomimo ograniczeń, z którymi się zmagają. Serdecznie 
gratulujemy!
Piotr Grela urodził się w 1988 r.  
z rzadką chorobą – mukopoli-
sacharydozą typu I. To choro-
ba genetyczna spowodowana 
brakiem enzymu odpowiedzial-
nego za rozkład cukrów złożo-
nych w organizmie. Substancje 
nie są rozkładane, przez co 
kumulują się w narządach, 
doprowadzając stopniowo do 
ich dysfunkcji. Pacjenci z tą 
jednostką rzadko dożywają 
pełnoletności.

Pomimo choroby Piotr Grela nie 
poddaje się i stara się być jak 
najbardziej aktywny – ukończył 
studia politologiczne ze specjal-
nością komunikacja społeczna 
na Uniwersytecie Śląskim, był 
dziennikarzem w radiu Plus Śląsk 
i Dzienniku Zachodnim. Później 
zajął się aktywizacją osób bez-
robotnych, aż odnalazł swoje 

miejsce w dziale prasowym 
klubu „Piast Gliwice”, gdzie od 
ponad 3 lat pracuje jako redak-
tor. To właśnie klub zgłosił Piotra 
Grelę do konkursu Mr Disabled. 
To odpowiednik konkursu Lady 
D., skierowany do panów z nie-
pełnosprawnością, którzy osią-
gnęli sukces pomimo trudności 
i ograniczeń. Statuetki wręczane 
są w pięciu kategoriach: życie 
społeczne, życie zawodowe, kul-
tura, sport i nagroda zespołowa 
w jednej z czterech poprzednich 
kategorii.

Piotr Grela został 
laureatem konkur-
su w kategorii  
życie zawodowe.

– Każde wyróżnienie jest przy-
jemne i motywujące, ale dla 

mnie najważniejsze jest to, że 
pomimo niepełnosprawności 
mogę robić rzeczy, które spra-
wiają, że czuję się, jakby jej nie 
było. Nagroda to dodatkowe 
wzmocnienie, by nadal działać, 
być aktywnym, silnym i iść do 
przodu, pomimo wszystkich 
przeciwności – mówi Piotr Grela.

W wolnych chwilach Piotr lubi 
czytać książki, oglądać filmy, 
gra też w piłkę nożną, trochę 
w squasha i w gronie przyjaciół 
lubi spędzać czas przy grach 
planszowych. Nie brakuje mu 
optymizmu, zapału do pracy 
i zaangażowania w działalność 
charytatywną.

– Choroba łagodnie mnie 
potraktowała. W najtrud-
niejszym momencie bardzo 
pomogli dziennikarze, którzy 

nagłośnili temat mojego scho-
rzenia, dzięki czemu udało się 
zebrać fundusze na początek 
leczenia i uzyskać finansowa-
nie z budżetu państwa. Wierzę 
w siłę mediów, dlatego kiedy 
tylko jest możliwość, staram 
się nagłaśniać akcje charyta-
tywne dostępnymi kanałami, 
by w ten sposób oddać to do-

bro, które ja dostałem – mówi 
Piotr Grela.

Nagrodę podczas gali Mr Disa-
bled za rok 2020 i 2021 w imie-
niu laureata odebrała Klaudia 
Bera, pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Gliwice do spraw osób 
z niepełnosprawnościami. 
 (mf)

Pomimo przeszkód

Pączek z wątróbką Świadomy rodzic – 
szczęśliwe dzieckoDmytro ma 43 lata 

i jest nauczycielem 
fizyki, ale w swoim 

zawodzie nie pracuje. 
Kilka lat temu, gdy 

w Ukrainie zaczyna-
ło się robić niespo-
kojnie, wraz z żoną 

Wiktorią i trójką 
dzieci (Swietłaną, 

Antonem i Natalią) 
przyjechał do Gliwic 

z małej miejscowości 
w pobliżu Doniec-

ka. Teraz, gdy trwa 
wojna, ściągnął do 

Polski jeszcze mamę 
i teściową. Wspólnie 

robią pyriżoki i bilasze 
w pierwszej w Gliwi-
cach – i podobno na 

Śląsku – budce z ukra-
ińskim fast foodem.

Od kilku dni Dmytro Levchuk 
nie może opędzić się od 
pracy. Wraz z żoną Wiktorią, 
mamą Olgą, teściową Ludmiłą 
i najstarszą córką Swietłaną 
wciąż mieszają mąkę z wodą 
i drożdżami, przygotowują 
farsze z wątróbek, kapusty, 
ziemniaków i mielonego mię-
sa i lepią pyriżoki oraz bilasze. 
To pączki smażone w głębokim 
tłuszczu, tyle że z wytrawnym 
nadzieniem, nie dżemem, różą 
czy bitą śmietaną, do jakich 
jesteśmy przyzwyczajeni.

Budka „U Dmytra” 
przy przystanku 
autobusowym przy 
ul. Jana Pawła II  
działa od kilku dni 
i już zdążyła wzbudzić 
zainteresowanie miesz-
kańców i zdobyć grono fanów. 
Czynna jest od wtorku do 
soboty w godz. 11.00–19.00. 
Zaglądamy tam przed godz. 
12.00 – Dmytro musi zamknąć 
kram, bo wszystko zostało 
wykupione i trzeba dorobić 
jedzenie. To potrwa z pół go-
dziny, więc ogonek klientów 
musi poczekać, aż panie Olga 
i Ludmiła stworzą kolejne far-
sze i wyrobią następne kule 
ciasta. To już szósta partia 
tego dnia, a do 19.00 jeszcze 
daleko. Dziś sprzeda się około 
300 pączków.

– W Gli-
w i c a c h 
m i e s z ka 

nam się 
b a r d z o 

dobrze. Mia-
sto jest piękne, 

oferuje dużo atrakcji. Gdy tu 
przyjechałem uznałem, że to 
najładniejsze miasto na Śląsku, 
wszędzie zdjęcia robiłem. Do 
tego ludzie są życzliwi i sma-
kuje im nasze jedzenie. Nie 
spodziewaliśmy się takiego 
zainteresowania. Teraz chcemy 
rozwijać nasz biznes i zatrudnić 
do pracy Ukraińców, żeby im 
pomóc, a gliwiczanom zaofero-
wać ukraińskie przysmaki. Ale 
największe marzenie mamy 
takie, żeby wojna w Ukrainie 
się skończyła – mówi Dmytro 
Levchuk.  (mf)

Żłobki Miejskie w Gliwicach zapraszają na drugą 
edycję bezpłatnych warsztatów dla rodziców „Świa-
domy rodzic – szczęśliwe dziecko”. Zajęcia będą 
odbywać się w maju i zostaną poświęcone m.in. 
różnym aspektom wspierania rozwoju dzieci.

Warsztaty będą się odbywały 
w godz. od 17.00 do 19.00,  
w oddziale II przy ul. Mewy 32,  
oddziale III przy ul. Żeromskiego 
26a i oddziale IV przy ul. Koziel-
skiej 71. 

 Niegrzeczne dzieci nie ist-
nieją – 10 maja w oddziale 
IV o wyzwaniach wychowaw-
czych oraz budowaniu relacji 
z dzieckiem opowie eduka-
tor pozytywnej dyscypliny 
Olga Pośpiech. 

 Wiem jak pomóc – 12 maja 
w oddziale III ratownik 
medyczny Joanna Starosta 
zajmie się pierwszą pomocą 
pediatryczną. 

 Odkrywam swoje dziecko 
– 17 maja tematem będzie 
integracja sensoryczna, 
sygnały zaburzeń i metody 
relaksacji, a przedstawi go 
w oddziale IV Anna Wiktor-
-Stępień, pedagog, terapeuta 
integracji sensorycznej. 

 Sposoby na nudę w domu 
– 19 maja w oddziale II po-
jawią się żłobkowe ciocie 
„Wesołe mewy”, czyli Karo-
lina Ławrynowicz, Wioletta 

Małkowska i Joanna Molen-
da. 

 Muzyka pomaga w roz-
woju – 23 maja w oddziale 
IV odbędzie się spotkanie 
poświęcone rozwojowi mu-
zycznemu dziecka w wieku 
do 3 lat, a o muzykoterapii 
i rozumieniu utworów opo-
wie Szczepan Cieślak, peda-
gog specjalny, zawodowy 
muzyk, muzykoterapeuta 
i trener EEG-Biofeedback. 

 Dieta małego dziecka –  
25 maja w oddziale III diete-
tycy Jagoda Lewicka i Irena 
Wieczorek zaprezentują 
rodzicom zasady żywienia 
dzieci w wieku od 1 do 3 lat. 

Liczba miejsc  
jest ograniczona. 
Zapisy są pro-
wadzone pod nr. 
telefonu 32/238- 
-32-92 wew. 2. 

Więcej informacji na temat żłob-
ków w Gliwicach można znaleźć 
na stronie internetowej www.
zlobki.gliwice.pl. 
 (mf)
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ARENA GLIWICE

ABOVE 
AND BEYOND

Autorzy utworów, producenci, 
których wieloletnie oddanie 
swojemu rzemiosłu zaowocowa-
ło karierą, o której wielu współ-
czesnych artystów elektronicz-
nych może tylko pomarzyć: 
cztery uznane albumy studyjne, 
14 kompilacji, dwa albumy „aku-
styczne” i samodzielny album 
poświęcony jodze i medytacji, 
nie wspominając o niezliczonych 
klubowych kawałkach i tanecz-
nych remiksach.

DREAMSTATE 
EUROPE 2022 
ODBĘDZIE SIĘ 
W ARENIE GLIWICE 
ZGODNIE 
Z PLANEM, 
23 KWIETNIA!

Wiemy, jak pokochaliście i przy-
jęliście premierową edycję 

Dreamstate Europe w 2019 
roku. Wiemy również, że po 
tych dwóch, trudnych pod każ-
dym względem latach, jesteście 
wygłodniali eventów i potrzebu-
jecie mocnych wrażeń. Dlatego 
też specjalnie na tę okazję Arena 
Gliwice zostanie zaadoptowana 
pod wyjątkowe audiowizualne 
show – perfekcyjną grą techni-
ki, świateł i nagłośnienia, a to 
wszystko okraszone oczywiście 
magią muzyki od najlepszych 
z gatunku!

WEEKEND 
PEŁEN WRAŻEŃ

Powrót po dwuletniej przerwie 
musi być spektakularny, dlatego 
też rezerwujcie datę 22 oraz… 
23 kwietnia! Przedstawiamy 
FESTIVAL BACK TO LIFE, czyli 
dwudniowe, transowe świę-
to – Anjunabeats Europe oraz 
Dreamstate Europe! Widzimy 
się na Arenie Głównej!

 (ARENA GLIWICE)

W kwietniu Integracyjny Klub Sportowy Jeźdźcy z siedzibą w Mikołowie powołał sekcję sportową rugby na 
wózkach w Gliwicach. Bazą treningową obecnych mistrzów Polski została Arena Gliwice – to ważna inicja-
tywa dla rozwoju sportów dla osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście.

WYDARZENIE ROKU POLSKIEJ  
SCENY TRANCE W ARENIE GLIWICE!

RUGBY NA WÓZKACH W GLIWICACH

Above & Beyond ponownie zagości w Polsce – projekt Anjunabeats Europe odbędzie się 
w Arenie Gliwice w piątek, 22 kwietnia. Artyści wystąpią wraz z gwiazdami wytwórni 
Anjunabeats. Jono, Tony i Paavo, czyli Above & Beyond, reprezentacja ścisłej czołówki 
elektronicznej muzyki tanecznej od dwóch dekad.

ZAWODNICY BĘDĄ 
TRENOWALI NA 
ARENIE GŁÓWNEJ
– Gliwickie miejsce sportu i rozryw-
ki stwarza wygodne warunki do 
trenowania – mówi Janusz Kozak, 
trener IKS Jeźdźcy. – Oprócz bo-
iska, na którym możemy ćwiczyć 
elementy taktyczne, mamy rów-
nież zaplecze sportowe: szatnię, 
magazynek, pokój trenerski. Kiedy 
stawką w sporcie jest zwycięstwo, 
droga jest jedna. To ciężka praca 
i poświęcenie. Jesteśmy przeko-
nani, że na silnym fundamencie 
współpracy Areny Gliwice i klubu 
IKS Jeźdźcy możemy realizować 
nasze sportowe cele – podkreśla.

Po zeszłorocznym sukcesie klub 
przeszedł wielką zmianę. Oprócz 
nowych zawodników pozyskał 
również zupełnie nowego partne-
ra. Plany i rozwój klubu pozwoliły 
na stworzenie dwóch sekcji dzia-
łających na terenie Mikołowa 

i Gliwic. Gliwicka sekcja sportowa 
rugby na wózkach to IKS Jeźdźcy 
Arena Gliwice, ale obie trenują 
właśnie przy ul. Akademickiej.

IKS JEŹDŹCY
W sezonie 2022 IKS Jeźdźcy, 
broniąc mistrzostwa, zgłosi do 

polskiej ligi rugby na wózkach 
dwa zespoły w rugby paraolim-
pijskim oraz w rugby'5, który 
ma szanse być w czołówce ligi 
„piątek”. Jak to się zaczęło? 
Jeźdźcy pojawili się na boisku 
po raz pierwszy w 2005 roku, 
a w 2012 roku przekształcili się 
w Integracyjny Klub Sportowy 

Jeźdźcy. Od początku założenia-
mi treningów był rozwój indy-
widualny zawodników poprzez 
sport, propagowanie aktywnego 
trybu życia i osiągnięcie sukce-
sów sportowych. Kolejnym kro-
kiem na drodze rozwoju klubu 
i zawodników było powołanie 
sekcji rugby na wózkach dzieci, 

która gra i trenuje pod nazwą  
IKS JEŹDŹCY JUNIOR.

CO W TYM 
SEZONIE?
Drużyny już w przyszłym mie-
siącu rozpoczynają sezon ligowy 
podzielony na cztery turnieje, 
podczas których rozegrane zo-
staną mecze systemem „każdy 
z każdym”. Pierwszy turniej od-
będzie się w Arenie Gliwice 7–8 
maja, następnie rozgrywki rugby 
na wózkach przeniosą się do 
Łodzi (25–26 czerwca), Torunia  
(17–18 września), by na koniec 
sezonu wrócić do Gliwic, gdzie 
zostaną rozegrane ostatnie me-
cze ligowe (12–13 listopada). 
Jedno jest pewne – to nowy 
rozdział w historii sportu w Gli-
wicach, a my już nie możemy 
doczekać się wspólnego kibico-
wania. Bądźcie z nami!

 (ARENA GLIWICE)
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NA DROGACH / OGŁOSZENIA

Budowa wiaduktu nad torami kole-
jowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej zy-
skała dofinansowanie w wysokości 
prawie 1,6 mln zł – informuje Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach. Pienią-
dze pochodzą ze środków Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Poprzedni wiadukt w tym miejscu, 
nieczynny od wielu lat i będący 
w złym stanie technicznym, zo-
stał w ubiegłym roku rozebrany. 
Obecnie powstaje tam nowy 
obiekt o rozpiętości przęsła rzędu  
27 metrów, który za kilka miesięcy 
przywróci przejezdność ul. Ziemię-
cickiej i przejmie ruch do ul. To-
szeckiej, kierowany obecnie odro-
gą wewnętrzną – ul. Borówkową. 
W trakcie prac od nowa ukształto-

wane zostaną nasypy dojazdowe 
do wiaduktu, a na rozbudowanym 
w ramach inwestycji 300-metro-
wym odcinku ul. Ziemięcickiej 
powstanie chodnik dla pieszych, 

odwodnienie i oświetlenie drogo-
we. Budowa wiaduktu powinna 
zakończyć jesienią br. Szacunkowy 
koszt robót wynosi ok. 8,5 mln zł. 
 (kik/ZDM)

Na ul. Świętojańskiej w planach jest 
brukowanie chodników i remont 
jezdni. Prace prowadzone będą na 
odcinku od ul. Dziewanny w kierun-
ku ul. Toszeckiej.

Na czas prac jezdnia będzie jedno-
stronnie zawężona, wprowadzona 
zostanie tymczasowa organizacja 
ruchu. Wykonawca, Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów, zapewni 
możliwość przejazdu w obu kierun-
kach, przy zmniejszonych szeroko-
ściach pasów ruchu. 

Będzie to kolejny etap remontu 
ul. Świętojańskiej, która nową na-
wierzchnię ma już na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Tarnogórską do 
ul. Dziewanny. Uporządkowano 
także miejsca postojowe i zaaran-
żowano azyle przy przejściach dla 
pieszych. Zakończenie prac plano-
wane jest w III kwartale br.
 (mf)

Budowa wiaduktu przy  
Ziemięcickiej z dofinansowaniem

Rusza remont ul. Świętojańskiej

Gdzie zgłosić awarię  
oświetlenia ulicznego?

Awarie oświetlenia ulicznego zda-
rzają się rzadko, ale jeśli już mają 
miejsce, mogą utrudniać swobod-
ne i bezpieczne funkcjonowanie. 
Dlatego warto interweniować, gdy 
tylko zauważymy taką sytuację. 
Gdzie zgłosić awarię? 

Informację o awarii oświetlenia 
ulicznego lub niedziałającej la-
tarni ulicznej należy zgłaszać do:

 Wydziału Usług Komunalnych 
Urzędu Miasta w Gliwicach na 
adres e-mail: uk@um.gliwice.pl 
bądź bezpośrednio dzwoniąc pod 
nr tel.: 32/238-54-23, 32/239-11-
-10, 32/239-13-16 w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego (od 
poniedziałku do środy w godz. od 
8.00 do 16.00, w czwartki w godz. 
od 8.00 do 17.00 oraz w piątki 
w godz. od 8.00 do 15.00);

 Powiatowego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego (cało-
dobowo); tel.: 32/231-98-76, 
fax: 32/301-97-10; e-mail:  
pczk-gliwice@poczta.crg.gliwi-
ce.pl; numer kontaktowy dla 
osób głuchoniemych (SMS): 
510-140-480;

 Pogotowia energetycznego 
Tauron Dystrybucja S.A. (cało-
dobowo) pod nr tel.: 991.  (mf)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5  
im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTY – SPRAWY KADROWE 
Miejsce wykonywania pracy: Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 
5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34. Praca od 1 maja 
2022 r. z możliwością ustalenia 
ewentualnego późniejszego ter-
minu rozpoczęcia pracy w uzgod-
nieniu z pracodawcą.
Wymiar etatu: pełny etat.
I. Wymagania związane ze stano-
wiskiem pracy
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, 

magisterskie,
• mile widziane doświadczenie 

w pracy na stanowisku pracow-
nika ds. kadrowych,

• spełnienie warunków określo-
nych w art. 6, ust. 1 i 3 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (DzU  
nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera 

(mile widziana znajomość pro-
gramu MS Office, VULCAN, SIO, 
portal sprawozdawczy GUS),

• znajomość przepisów: Kodeksu 
pracy, Karty nauczyciela, ustawy 
o pracownikach samorządowych,

• sumienność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania.

II. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla 

osób ubiegających się o zatrud-
nienie,

• kserokopie dokumentów po-
twierdzających doświadczenie 
zawodowe,

• kserokopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie,

• oświadczenia dołączone do 
ogłoszenia opublikowanego na  
www.zso5.gliwice.pl.

Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umoż-
liwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku ob-
cym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
III. Informacje o warunkach pracy 
na stanowisku
Praca biurowa w systemie jedno- 
zmianowym, z monitorem ekrano-
wym, w obiekcie przystosowanym 
dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych.
IV. Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
1. Wykonywanie czynności wy-

nikających ze stosunku pracy 
nauczycieli, pracowników ad-
ministracji i obsługi:
• kierowanie kandydatów 

do pracy/pracowników na 
badania wstępne/okresowe,

• zawieranie i rozwiązywanie 
umów o pracę,

• prowadzenie akt osobo-
wych pracowników zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami,

• wystawianie świadectw 
pracy.

2. Przygotowywanie decyzji doty-
czących stosunku pracy/prze-
niesienia, kierowania do innej 
szkoły, uzupełnienia etatu.

3. Prowadzenie rejestru i prze-
strzeganie terminów ważności 
pracowniczych książeczek zdro-
wia do celów sanitarnych.

4. Przygotowywanie decyzji o zmia-
nach wynagradzania dla wszyst-
kich pracowników ZSO nr 5.

5. Załatwianie spraw związanych 
z uznawaniem kwalifikacji 
nauczycieli, przyznawaniem 
pracownikom nagród jubile-
uszowych.

6. Załatwianie spraw związanych 
z zaliczaniem lat pracy i innych 
okresów do pracowniczego 
stażu, od których uzależniony 
jest dodatek stażowy.

7. Wykonywanie czynności zwią-
zanych z udzielaniem urlopów 
wypoczynkowych oraz innych 
wynikających z odrębnych 
przepisów – prowadzenie kart 
urlopowych.

8. Prowadzenie ewidencji okresów 
nieobecności w pracy z powodu 
choroby, opieki nad dzieckiem 
itp.

9. Prowadzenie spraw związanych 
z wydawaniem legitymacji na-
uczycielskich.

10. Prowadzenie dokumentacji 
związanej z odznaczeniami, 

nagrodami (przygotowywanie 
wniosków).

11. Załatwianie spraw związanych 
z nagradzaniem i karaniem 
pracowników.

12. Załatwianie spraw związanych 
z dokształcaniem i doskonale-
niem zawodowym nauczycieli.

13. Prowadzenie bieżących spraw 
w sekretariacie, wspólnie z se-
kretarzem ZSO nr 5. 

14. Wykonywanie innych poleceń 
dyrektora ZSO nr 5 dotyczących 
pracy, a nie określonych w ni-
niejszym zakresie czynności.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia o naborze – niższy niż 
6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu 
będzie przysługiwało osobie niepeł-
nosprawnej, o ile zostanie ona wska-
zana w gronie nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu wymagania 
dodatkowe.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać osobiście, pocztą, 
bądź elektronicznie na adres e-ma-
ilowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu 
w terminie do 22 kwietnia 2022 r. 
do godz. 15.00 na adres: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 
im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 
34, 44-122 Gliwice, w kopercie 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 
stanowisko specjalisty – sprawy 
kadrowe”. Decyduje data faktyczne-
go wpływu oferty do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwi-
cach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gli-
wicach po wyżej wymienionym ter-
minie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez 
komisję powołaną przez dyrektora 
ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 25 kwiet-
nia 2022 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani, na 
podstawie analizy złożonych doku-
mentów, zostaną poinformowani 
telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach oraz na stronie in-
ternetowej www.zso5.gliwice.pl.
Po zakończeniu procesu naboru 
dokumenty kandydatów, zebrane 
w procesie naboru na stanowisko, 
przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 
34, przez okres 3 miesięcy od dnia 
zakończenia naboru, tj. od daty za-
mieszczenia wyników naboru. Na 
wniosek kandydata dokumenty mo-
gą zostać odebrane osobiście przed 
upływem ww. terminu. Po upływie 
3 miesięcy dokumenty podlegają 
niszczeniu w sposób uniemożliwia-
jący identyfikację kandydata.
VII. Dodatkowe informacje
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU 223 poz. 1458 z późn. 
zm.) publikacji w BIP podlegają dane 
osobowe kandydatów, którzy speł-
niają kryteria naboru oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowa-
dzonego naboru. 
Niekompletne oferty nie będą roz-
patrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po trzech miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.
Ogłoszenie wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie interne-
towej BIP, na stronie internetowej 
szkoły www.zso5.gliwice.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. AK 
w Gliwicach.
Dyrektor ZSO nr 5 zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkursu bez 
podania przyczyn.
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OGŁOSZENIA

poszukujemy kandydatów na stanowisko:
dyspozytor  

transportu samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami i z innymi 

działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kierowców,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i budowaniu relacji 

ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane o profilu 

logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

○ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta Multisport,
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV na 
adres e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl lub kontakt tel. 
602-290-402. Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (pracodawca, admi-
nistrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj: scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu 
krajowym

(ŚLĄSK, codzienne powroty)
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towarów 

ADR – dodatkowym atutem,
• doświadczenie w przewozach kra-

jowych.
Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od poniedziałku 

do piątku, w stabilnej firmie istnieją-
cej na rynku od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń 
w oparciu o płacę zasadniczą, pre-
mie itp.,

• wolne wszystkie weekendy,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• pakiet medyczny lub program Mul-

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gli-
wice, ul. Portowa 28, budynek K,  
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.pur-
chla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj: scl.com.
pl/polityka-prywatnosci-2/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu 
międzynarodowym 

(PL – DE)
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie.
Nasza oferta:
• praca w elastycznym systemie 

czasu pracy, w stabilnej firmie ist-
niejącej na rynku od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń 
w oparciu o płacę zasadniczą, pła-
cę sektorową na terenie Niemiec, 
wysokie premie itp.,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• opieka medyczna lub pakiet Mul-

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logisty-
ki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, bu-
dynek K, II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl lub tel. 
666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj: scl.com.pl/polityka-pry-
watnosci-2/. 
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Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

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

● sprzątaczka – oferta dla   
   osób z orzeczonym stopniem   
   niepełnosprawności 

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

● elektronik/elektryk/  
    elektromonter/automatyk 

wykształcenie zawodowe/średnie tech-
niczne; doświadczenie zawodowe: brak 
wymagań; uprawnienia elektryczne do  
1 kV; zakres obowiązków: praca przy pro-
dukcji i montażu urządzeń firmy; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. C lub C+E 
wykształcenie: brak wymagań; prawo 
jazdy kat. C lub C+E; kwalifikacja wstęp-
na, karta kierowcy; zakres obowiązków: 
praca na terenie Polski południowej oraz 
bliska zagranica – Słowacja; godziny pracy 
do uzgodnienia z pracodawcą, możliwość 
pracy na 1/2 etatu lub pracy dorywczej 
weekendowej;

● kierownik robót brukarskich 
wykształcenie wyższe techniczne; do-
świadczenie na ww. stanowisku – min.  
5 lat; znajomość branży budowlanej – min. 
2 lata, umiejętność sporządzania ofert oraz 
prowadzenie negocjacji, komunikatyw-
ność, dyspozycyjność, samodzielność, 

odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje, obsługa programów biurowych 
oraz AutoCAD, prawo jazdy kat. B; zakres 
obowiązków: organizowanie i koordyno-
wanie prac podległych pracowników oraz 
podwykonawców, nadzór i koordynowanie 
pracy sprzętu oraz transportu do bieżącej 
realizacji robót, pomiary w terenie oraz 
przygotowywanie ofert, doradztwo tech-
niczno-handlowe, znajomość projektów 
2D, sprawowanie nadzoru nad jakością 
i terminowością przeprowadzanych robót 
brukarskich, analiza kosztów pod wzglę-
dem możliwych optymalizacji rozwiązań, 
rozliczanie kosztów realizacji oraz rapor-
towanie o postępie robót; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gierałtowice;

● konstruktor elektronik 
wykształcenie wyższe; min. 2 lata do-
świadczenia w branży elektronicznej na 
podobnym stanowisku; znajomość mikro-
kontrolerów STM32 i STM8, znajomość 
oprogramowania wspomagającego pracę 
(np. Altium Designer), dobra znajomość 
jęz. angielskiego wymagana do czytania 
dokumentacji technicznej oraz norm, umie-
jętność pracy w zespole oraz efektywnej 
komunikacji; zakres obowiązków: projek-
towanie układów elektronicznych z zakresu 
systemów oświetlenia awaryjnego, urucha-
mianie i testy urządzeń prototypowych, 
dobór i zatwierdzenie części elektronicz-
nych do prototypów i bieżących produk-
tów, tworzenie dokumentacji technicznej, 
udział w badaniach i certyfikacji wyrobów, 
optymalizacja istniejących rozwiązań; jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 7 kwietnia 2022 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

SPEDYTOR
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń, 
• zapewnienie odpowiednich środków 

transportowych w celu realizacji zleceń 
klientów,

• kontrola przebiegu procesu i rozwiązy-
wanie powstałych problemów,

• budowanie dobrych relacji ze zlecenio-
dawcami i przewoźnikami, 

• współpraca z innymi działami spółki 
w ramach realizowanych zleceń,

• optymalizacja kosztów, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świad-

czonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu 

informacji oraz dokumentów.
Twój profil:
• biegła znajomość jęz. angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

spedytora,
• wysoko rozwinięte umiejętności inter-

personalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się fir-

mie, istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + system 

premiowy;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

○ świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport,

○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwa-

lifikacji na samodzielnym stanowisku.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K lub tel. 666-513-
-459 lub e-mail: kamil.purchla@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj: scl.com.pl/
polityka-prywatnosci-2/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierownik  
Działu Sprzedaży i Marketingu

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów w seg-

mencie B2B,
• negocjowanie warunków współpracy, sporządzanie 

ofert handlowych oraz zapisów zawieranych umów,
• realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych,
• organizacja i nadzór pracy podległego zespołu,
• budowanie długofalowych relacji biznesowych,
• promocja marek produktów, budowa nowych, 
• monitoring rynku i konkurencji usług logistycznych,
• przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb 

firmy,
• wspieranie organizacji i udział w targach oraz 

innych przedsięwzięciach reklamowych,
• poszukiwanie nowych kanałów promocyjnych 

oraz inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
• umiejętna analiza skuteczności prowadzonych 

działań marketingowych.
Twój profil:
• 3 lata doświadczenia w sprzedaży usług,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia 

studiów II stopnia,
• umiejętność właściwej identyfikacji potrzeb 

klientów,
• samodzielność i zdecydowanie w działaniu,
• gotowość do wyjazdów służbowych (również 

zagranicznych),
• prawo jazdy kat. B.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

○ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta Multi- 
sport, 

○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek K lub tel. 32/30-18-450 lub email: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Centrum 
Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na prze-
twarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobo-
wych znajdziesz tutaj: scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

Numer naboru DO/7/2022
Miejski Zarząd Usług  

Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na kierownicze  

stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika  
Giełdy samochodowej przy ul. Błonie 12, 

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

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 21 kwietnia 
2022 r. do godz. 12.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Numer naboru DO/6/2022
Miejski Zarząd Usług  

Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze starszego referenta ds. 

organizacyjno-handlowych na Giełdzie 
samochodowej przy ul. Błonie 12, 
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 19 kwietnia 
2022 r. do godz. 15.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Miejski  
Zarząd Usług  
Komunalnych  
w Gliwicach, 
ul. Strzelców 

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku konserwatora 
w Ośrodku wypoczynkowym  

Czechowice przy ul. Zie-
mięcickiej 62, w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Liczba etatów: 1.
Termin zatrudnienia: od 15 kwietnia 
2022 r. do 30 września 2022 r.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• podstawowa znajomość obsługi 

maszyn i urządzeń,
• umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
• uprawnienia SEP do 1 kV.
Do podstawowych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• przygotowanie obiektu do sezonu
• koszenie trawy, przycinanie ży-

wopłotu,
• zbieranie śmieci,
• dokonywanie bieżących napraw,
• bieżąca konserwacja urządzeń, 
• bieżąca konserwacja domków 

kempingowych oraz pomieszczeń 
znajdujących się w użytkowaniu na 
terenie obiektu.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców By-
tomskich 25c (telefon 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 15 kwietnia 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administrato-
rem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowany przez 
dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski 
Zarząd Usług 
Komunalnych 
w Gliwicach, 
ul. Strzelców 

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 
stanowisku sprzątaczki 

w Ośrodku wypoczynkowym  
Czechowice przy  

ul. Ziemięcickiej 62, w pełnym 
 wymiarze czasu pracy

Liczba etatów: 1.
Termin zatrudnienia: 15 kwietnia 
2022 r. do 30 września 2022 r.
Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmo-

nogramu, również w soboty, nie-
dziele i święta),

• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrud-

nienie na ww. stanowisku (w tym 
praca na wysokości do 3 metrów).

Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na po-

dobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pra-
cownika na ww. stanowisku będzie 
należało:
• sprzątanie domków kempingowych,
• sprzątanie toalet na polu namioto-

wym i przy plaży,
• sprzątanie pomieszczeń biurowych 

oraz pomieszczeń socjalnych pra-
cowników.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35)  
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 15 kwietnia 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem da-
nych osobowych kandydatów ubiega-
jących się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.9.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

w Referacie zajęcia pasa drogowego (na czas robót)  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie spraw związanych 

z administrowaniem ulic na terenie 
miasta Gliwice.

2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pa-
sa drogowego na czas prowadzenia 
robót niezwiązanych z gospodarką 
drogową, umieszczaniem obiektów 
budowlanych, urządzeń infrastruk-
tury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz na prawach wyłączności.

3. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwi-
ce, na podstawie wydanego upoważ-
nienia, decyzji administracyjnych na 
zajęcie pasa drogowego dla ww. celu, 
wraz z ich rozliczeniem.

4. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
na podstawie wydanego upoważnie-
nia, decyzji administracyjnych zezwa-
lających na zajęcie pasa drogowego 
w celu usunięcia awarii występują-
cych na urządzeniach infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzeba-
mi zarządzania pasem drogowym, 
wraz z ich rozliczeniem.

5. Prowadzenie nadzoru nad robotami 
na terenie dróg wewnętrznych nale-
żących do Gminy Gliwice, określanie 
warunków ich prowadzenia i odtwo-
rzenia terenu.

6. Przekazywanie terenu, kontrola prze-
biegu robót i odbiór pasa drogowego 
po ich zakończeniu.

7. Prowadzenie postępowania admi-
nistracyjnego w przypadku stwier-
dzenia wykonywania prac bez decyzji 
administracyjnej lub poza terminem 
jej ważności, przygotowanie i wyda-
wanie w imieniu Prezydenta Miasta 
Gliwice, na podstawie wydanego 
upoważnienia, decyzji orzekających 
(w razie naruszenia) o przywróceniu 
pasa drogowego do stanu pierwot-
nego oraz naliczanie opłat karnych za 
samowolne zajęcie pasa drogowego, 
wraz z ich rozliczeniem. 

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakre-
su prowadzonych spraw. 

9. Prowadzenie rejestru wydawanych 
decyzji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe techniczne, za-

kończone uzyskaniem tytułu inżynie-
ra lub magistra inżyniera o kierunku: 
budownictwo, drogownictwo, trans-
port (udokumentowane kserokopią 
dyplomu) lub wykształcenie wyższe 
techniczne i 2-letnie doświadcze-
nie na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie drogowym. Prefe-
rowana specjalizacja z zakresu: dróg 
i autostrad, budownictwa komuni-
kacyjnego, inżynierii drogowo-ko-
lejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej, 
inżynierii ruchu.

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

1.3. Niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Znajomość zakresu działalności 

statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.2. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.3. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawa budowlanego, Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

2.4. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.5. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

2.6. Mile widzialne: doświadczenie zawo-
dowe, na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie lub w projektowa-
niu.

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

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem reali-
zacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, zaangażo-
wanie, systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

4. Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu.

4.7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne 

na stronie zdm.bip.gliwice.eu  
w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 6 maja 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
11 maja 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31 oraz pod ogło-
szeniem o naborze opublikowanym 
na www.zdm.gliwice.pl.

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

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.11.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

do Referatu kontroli zarządczej  
w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. Projektowanie rozwiązań organi-

zacyjnych usprawniających funk-
cjonowanie kontroli zarządczej.

2. Koordynowanie działań, przedkła-
danie wniosków oraz prowadzenie 
dokumentacji w zakresie:
• ustalania zadań, celów i mier-

ników,
• zarządzania ryzykiem,
• analizy wyników monitorowania 

stopnia realizacji celów i zadań,
• przeprowadzania samooceny 

kontroli zarządczej.
3. Przegląd funkcjonowania systemu 

kontroli zarządczej w zakresie:
• jego zgodności z obowiązującymi 

przepisami, procedurami, stan-
dardami i wytycznymi,

• aktualności dokumentów wy-
korzystywanych do zarządzania 
jednostką (takich jak zakresy 
czynności, upoważnienia, regu-
lacje wewnętrzne),

• spójności regulacji wewnętrz-
nych z obowiązującymi prze-
pisami,

• przestrzegania obowiązujących 
przepisów i procedur,

• skuteczności wdrożonych działań 
korygujących i zapobiegawczych 
oraz ustanowionych mechani-
zmów kontroli.

4. Gromadzenie i nadzór nad doku-
mentacją zewnętrznych kontroli 
i audytów przeprowadzanych 
w ZDM.

5. Monitorowanie terminowości 
spraw prowadzonych przez ZDM, 
zakończonych wydaniem decyzji 
administracyjnych.

6. Wykonywanie zleconych przez 
kierownika jednostki czynności 
kontrolnych i doradczych (w szcze-
gólności w formie analiz i opinii).

7. Pełnienie funkcji inspektora ochro-
ny danych osobowych, w tym 
szkolenie pracowników z ochrony 
danych.

8. Prowadzenie rejestrów:
• upoważnień i pełnomocnictw 

wystawianych pracownikom 
ZDM,

• wewnętrznych regulacji organi-
zacyjnych,

• związanych z pełnieniem funk-
cji inspektora ochrony danych 
osobowych.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej dwuletnie doświad-

czenie zawodowe, na stanowisku 
związanym z kontrolą zarządczą, 
zwłaszcza na stanowiskach w sek-
torze finansów publicznych.

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

4. Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera, w tym programów 
WORD i Excel.

5. Znajomość rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów)
1. Znajomość zakresu działalności sta-

tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2. Znajomość ustaw, m.in.: o samo-
rządzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych, o drogach pu-
blicznych, o finansach publicznych, 
Kodeksu postępowania administra-
cyjnego.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

5. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwi-

ce.eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.  
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 6 maja 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
10 maja 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 
oraz pod ogłoszeniem o naborze 
opublikowanym na www.zdm.
gliwice.pl.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.8.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (4 etaty) 

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

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice.

2. Projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjono-
wania tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice.

3. Współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej oraz sygnalizacje świetlne na 
terenie miasta Gliwice.

4. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnej na terenie miasta 
Gliwice.

5. Prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice.

6. Weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowania 
płynności ruchu itp. 

7. Przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych z tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gliwi-
ce. 

8. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg, w zakresie projektów do-
tyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe techniczne,
b) lub średnie techniczne oraz co 

najmniej 5 lat doświadczenia na 
stanowisku urzędniczym,

c) lub średnie techniczne oraz co 
najmniej 5 lat doświadczenia 
w zakresie obsługi urządzeń 
sterowania ruchem.

2. Znajomość rozporządzenia w spra-
wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania 
na drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

3.  Obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym.

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gliwi-

ce.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. Praca w systemie zmianowym, 
równoważnym wydłużonym do 
12 godzin.

3. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-

nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

8. Praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu.

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwier-
dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni.
5. Formularz oświadczeń.

UWAGA – wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru, 

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 19 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 21 kwietnia 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
• do uzgodnienia dla 3 stanowisk, 
• od 1 czerwca 2022 r. dla 1 stano-

wiska.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 
oraz pod ogłoszeniem o naborze 
opublikowanym na www.zdm.gli-
wice.pl.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

nabór nr KD.210.24.2022.IR-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Sporządzanie kosztorysów inwestor-

skich.
2. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich 

opracowanych przez projektantów.
3. Weryfikacja kosztorysów ofertowych 

i powykonawczych pod względem 
merytorycznym i cenowym.

4. Wyceny wskaźnikowe zadań inwesty-
cyjnych i remontowych.

5. Sprawdzanie przedmiarów robót.
6. Przeprowadzanie analiz przedinwe-

stycyjnych.
7. Sporządzanie obmiarów i przedmia-

rów robót. 
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie co najmniej średnie 

zakończone uzyskaniem tytułu tech-
nika (potwierdzone kserokopią doku-
mentu poświadczającego posiadane 
wykształcenie). 

2. Co najmniej 3 lata doświadczenia za-
wodowego w zakresie kosztorysowa-
nia robót budowlanych (potwierdzone 
kserokopiami dokumentów, z których 
wynika okres świadczenia pracy oraz 
zakres wykonywanych obowiązków).

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
lub pracy w organach i instytucjach 
samorządu terytorialnego. 

7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Znajomość przepisów: 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym (DzU 
z 2021 r., poz. 2458), 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowe-
go (DzU z 2021 r., poz. 2454).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• samodzielność, umiejętności analitycz-

ne, komunikatywność, umiejętność 
pracy w zespole, bezstronność. 

Informacja o warunkach pracy na sta-
nowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
(na V piętrze).

2. Praca z monitorem ekranowym powy-
żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy.

3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

do udzielania odpowiedzi w związ-
ku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, 
telefoniczny, e-mailowy). 

6. W zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem nu-

meru naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających wymagane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje, 

• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz 
list motywacyjny powinny być własno-
ręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 13 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PU-
AP. Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. Za 
datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każ-
dy z kandydatów otrzyma drogą elektro-
niczną (w korespondencji wysłanej na 
wskazany w dokumentach aplikacyjnych 
adres e-mailowy) informację o nadanym 
numerze referencyjnym oferty, który 
będzie obowiązywał w czasie trwania 
naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów 
aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostanie opublikowany wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów zakwa-
lifikowanych do testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycz-
nego zostanie podana kandydatom drogą 
elektroniczną.  
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidziane 

dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to specjalista. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wy-
niku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze był niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnospraw-
nej, o ile znajduje się w gronie  pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymaga-
nia dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z uprawnienia, o którym mo-
wa w pkt. 4, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

6. Deklaracja dostępności zamieszczona 
jest na stronie bip.gliwice.eu/dostep-
nosc-informacji.

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy  
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami), zakwalifikowane do 
udziału w naborze, wymagające szcze-
gólnej formy wsparcia, proszone są 
o zgłoszenie tego faktu pracowniko-
wi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac UM 
w Gliwicach niezwłocznie po otrzyma-
niu zaproszenia do udziału w postępo-
waniu rekrutacyjnym (telefonicznie 
tel. 32/238-56-50 lub e-mailowo:  
kd@um.gliwice.pl). 

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępowa-
nia rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubie-
gających się o zatrudnienie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach jest Prezydent 
Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do po-
brania. 

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zo-
stanie opublikowane imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku 
przeprowadzonego naboru. 

Numer naboru:  
GODS-KD.210.4.2022

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,5 etatu, 
z możliwością zwiększenia do pełnego etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz 

opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz 

ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków, bieżące 
uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

• przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie 
przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki 

finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgad-

nianie z ewidencją księgową,
• prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki, 
• doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe i doświadczenie: 2-letni staż pracy, 
• wykształcenie średnie i doświadczenie: 4-letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicz-

nych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek fi-

nansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonal-
ne: zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rze-
telność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność 
pracy w grupie.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych 

przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro, brak windy).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób niepeł-

nosprawnych, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem 
ekranowym powyżej 4 godzin, praca w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

gods.gliwice.pl/kariera),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje 

(oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.gliwice.

pl/kariera),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na 

stronie internetowej gods.gliwice.pl/kariera).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata, a także zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 22 kwietnia 
2022 r. do godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu 

do siedziby Centrum 3.0), 
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za 
pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy 
dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpa-
trywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 
w dniach 25 – 29 kwietnia 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to starszy księgowy.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrud-
nienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania – w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrud-
nieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe (kandydat, który zamierza 
skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do zło-
żenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność).

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – 
Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Ad-
ministratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na 
stronie gods.gliwice.pl/kariera.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.10.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

do Referatu planowania i inwestycji drogowych  
oraz ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowania, 
koordynowania i kontrolowania na 
etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

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

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

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

5. Prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT.

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

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

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

9. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo-
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej. 

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

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile wi-
dziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej – 2 
etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracow-
nikach samorządowych, o drogach 
publicznych, o finansach publicznych, 
o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Prawa budow-
lanego, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawa 
zamówień publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem re-
alizacyjnym, aktywność w rozwiązy-
waniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.

4. Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie zdm.bip.gliwice.eu  

w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 6 maja 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
10 maja 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31 oraz pod 
ogłoszeniem o naborze opubliko-
wanym na www.zdm.gliwice.pl.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji
https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji
mailto:kd%40um.gliwice.pl?subject=
http://gods.gliwice.pl/kariera
http://gods.gliwice.pl/kariera
http://gods.gliwice.pl/kariera
http://gods.gliwice.pl/kariera
http://gods.gliwice.pl/kariera
http://gods.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

nabór nr KD.210.23.2022.AB-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Architektury i Budownictwa  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracowników 
będzie należało:
1. Przygotowywanie projektów decyzji o po-

zwoleniu na budowę (rozbiórkę).
2. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowla-

nych nie wymagających pozwolenia na 
budowę.

3. Przygotowywanie zaświadczeń o samo-
dzielności lokalu.

4. Udzielanie klientom informacji dotyczą-
cych pracy wydziału i procedur admini-
stracyjnych.

5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, 
pomocniczych.

6. Opiniowanie projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice. 

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane 

kserokopią dyplomu) o kierunku:
• architektura, urbanistyka, budownic-

two lub
• administracja (pod warunkiem posiada-

nia udokumentowanego wykształcenia 
średniego o profilu budowlanym lub pod 
warunkiem posiadania ukończonych stu-
diów podyplomowych z zakresu procesu 
inwestycyjno-budowlanego) lub 

• prawo (pod warunkiem posiadania 
udokumentowanego wykształcenia 
średniego o profilu budowlanym) lub

• inżynieria środowiska.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stano-
wiska lub wykonywania zawodu lub pracy 
w organach i instytucjach samorządu te-
rytorialnego. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

• ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2351 z późn. 
zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z 11 września 2020 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (DzU z 2020 r., 
poz. 1609 z późn. zm.), 

• ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
DzU z 2022 r., poz. 503).

Wymagania dodatkowe
1. Znajomość przepisów: 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), 

• ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1048). 

2. Posiadanie uprawnień budowlanych 
(potwierdzone kserokopią dokumentu 
poświadczającego posiadanie uprawnień 
budowlanych). 

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• pozytywne podejście do klienta, zoriento-

wanie na rezultaty pracy, samodzielność. 

Informacja o warunkach pracy na stano-
wiskach
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy 

ul. Zwycięstwa 21 (na V piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej 

połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość do 

udzielania odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, 
e-mailowy). 

6. Praca na wysokości 1–3 m (istnieje koniecz-
ność używania drabiny w związku z potrze-
bą korzystania z szaf z nadstawkami).

7. Praca z dużą ilością dokumentacji. 
8. Praca pod presją czasu.
9. Praca w stresie. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze 

wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w pli-
kach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach pod treścią ogłoszenia w plikach do 
pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłuma-
czeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
10 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu 
oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każdy 
z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną 
(w korespondencji wysłanej na wskazany 
w dokumentach aplikacyjnych adres e-ma-
ilowy) informację o nadanym numerze refe-
rencyjnym oferty, który będzie obowiązywał 
w czasie trwania naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów apli-
kacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opu-
blikowany wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów zakwalifikowanych do 
testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego 
zostanie podana kandydatom drogą elek-
troniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowiska przewidziane dla 

pracowników realizujących wyżej opisa-
ny zakres zadań to inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydatów wyłonio-
nych do zatrudnienia w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia o naborze 
był niższy niż 6%, pierwszeństwo w za-
trudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepeł-
nosprawnej, o ile znajduje się w gronie  
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 
4, zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest 
na stronie bip.gliwice.eu/dostepnosc-in-
formacji.

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy z 19 lip- 
ca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami) 
zakwalifikowane do udziału w naborze, 
wymagające szczególnej formy wspar-
cia, proszone są o zgłoszenie tego faktu 
pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń 
i Płac UM w Gliwicach niezwłocznie 
po otrzymaniu zaproszenia do udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym (telefo-
nicznie tel. 32/238-56-50 lub e-mailowo:  
kd@um.gliwice.pl).

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania. 

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostaną opublikowane imiona, nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania osób wybra-
nych do zatrudnienia w wyniku przepro-
wadzonego naboru. 

Numer naboru:  
GODS-KD.210.3.2022

Centrum 3.0 – Gliwicki  
Ośrodek Działań Społecznych  

z siedzibą w Gliwicach  
przy ul. Zwycięstwa 1

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• realizacja działań związanych z rocznym cyklem Gliwickiego 

Budżetu Obywatelskiego (procedury naboru, oceny wnio-
sków, głosowania, realizacja zadań),

• przygotowywanie i realizacja strategii promocyjnej Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego, w tym prowadzenie profili 
na portalach społecznościowych i aktualizacja strony www,

• realizacja zadań związanych ze współpracą i wsparciem 
rad dzielnic, w tym działanie poza siedzibą Centrum 3.0,

• wsparcie realizacji procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej,
• współpraca z UM w Gliwicach i jednostkami organizacyj-

nymi Miasta Gliwice,
• współorganizacja cyklicznych wydarzeń, w tym Forum 

Lokalnych Liderów Społecznych,
• bieżąca obsługa beneficjentów Centrum 3.0 i prowadzenie 

związanej z tym niezbędnej dokumentacji.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum średnie, 
• doświadczenie: 2-letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe:
• dobra znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00 do 18.00 oraz nie-

które soboty,
• znajomość obsługi stron internetowych Wordpress.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interper-
sonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 
dobra organizacja pracy, samodzielność.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 

Społecznych przy ul. Jagiellońskiej 21.
2. Warunki pracy: praca w budynku dostępnym dla osób 

niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa 
praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca 
z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, praca z ksero-
kopiarką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie inter-

netowej gods.gliwice.pl/kariera),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane 

kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej gods.
gliwice.pl/kariera),

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana 
na stronie internetowej gods.gliwice.pl/kariera).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata, a także 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  
20 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data 

wpływu do siedziby Centrum 3.0), 
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja bę-

dzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (do korespon-
dencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów, 
za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP). 

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbę-
dą się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. O dokładnych godzi-
nach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres zadań to podinspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświad-
czenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonio-
nego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwi-
sko oraz miejsce zamieszkania – w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe (kandydat, 
który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność).

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest do-
stępny na stronie gods.gliwice.pl/kariera.

nabór nr KD.210.22.2022.KOM-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracowników 
będzie należało:
1. Zbieranie i opracowywanie materia-

łów dziennikarskich.
2. Planowanie oraz realizacja zadań z za-

kresu komunikacji społecznej, zgodnie 
z polityką informacyjną Miasta Gliwice.

3. Tworzenie tekstów i treści do wykorzy-
stania w mediach społecznościowych. 

4. Planowanie i realizacja kampanii in-
formacyjnych. 

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe, preferowane 

kierunki: dziennikarstwo, filologia 
polska, politologia, komunikacja spo-
łeczna (udokumentowane kserokopią 
dyplomu). 

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych. 

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
lub pracy w organach i instytucjach 
samorządu terytorialnego. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Doskonała znajomość zasad języka 

polskiego.
8. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
1914),

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 530).

Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra umiejętność przygotowy-

wania i redagowania tekstów dzienni-
karskich oraz treści do zamieszczania 
w mediach społecznościowych, 

• doświadczenie zawodowe związane 
z pracą w redakcji/mediach lub w in-
nych instytucjach/działach zajmujących 
się polityką informacyjną bądź realizu-
jących zadania z zakresu komunikacji 
społecznej, promocji, PR,

• umiejętność skutecznego pozyskiwania 
informacji oraz ich przetwarzania,

• tworzenie treści pod kątem publikacji 
w mediach społecznościowych,

• doświadczenie w prowadzeniu fir-
mowych profili w mediach społecz-
nościowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• komunikatywność, umiejętność pra-

cy w zespole, umiejętność pracy pod 
presją czasu, umiejętność komunikacji 
pisemnej. 

Informacja o warunkach pracy na sta-
nowiskach
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Zwycięstwa 21 (na II piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powy-

żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy.

3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzo-

wanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

do udzielania odpowiedzi w związ-
ku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, 
telefoniczny, e-mailowy). 

6. Praca pod presją czasu.
7. Dyspozycyjność.
8. W zależności od potrzeb istnieje ko-

nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem nu-

meru naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze 

wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz 
list motywacyjny powinny być własno-
ręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języ-
ku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 5 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, 
że korespondencja będzie opatrzo-
na kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uzna-
je się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każ-
dy z kandydatów otrzyma drogą elektro-
niczną (w korespondencji wysłanej na 
wskazany w dokumentach aplikacyjnych 
adres e-mailowy) informację o nadanym 
numerze referencyjnym oferty, który 
będzie obowiązywał w czasie trwania 
naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów 
aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostanie opublikowany wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów zakwa-
lifikowanych do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu merytorycz-
nego zostanie podana kandydatom drogą 
elektroniczną.  
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowiska przewidziane 

dla pracowników realizujących wy-
żej opisany zakres zadań to starszy 
inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandyda-
tów wyłonionych do zatrudnienia 
w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z uprawnienia, o którym mo-
wa w pkt. 4, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

6. Deklaracja dostępności zamieszczona 
jest na stronie bip.gliwice.eu/dostep-
nosc-informacji.

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy  
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami) zakwalifikowane do udziału 
w naborze, wymagające szczególnej 
formy wsparcia, proszone są o zgłosze-
nie tego faktu pracownikowi Wydziału 
Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po 
otrzymaniu zaproszenia do udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
(telefonicznie tel. 32/238-56-50 lub 
e-mailowo: kd@um.gliwice.pl).  

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administra-
torem danych osobowych kandyda-
tów ubiegających się o zatrudnienie 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest 
Prezydent Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do po-
brania. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zo-
staną opublikowane imiona, nazwi-
ska oraz miejsca zamieszkania osób 
wybranych do zatrudnienia w wyniku 
przeprowadzonego naboru. 
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycię-

stwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC, 2 – ko-

munikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Prawa, roszczenia i ograniczenia: roszczenie dotychczaso-

wego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową 
w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości 
na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

7. Część lokalu o powierzchni 188,87 m2 jest obecnie wynajmo-
wana. Wynajmujący oświadcza, że część lokalu stanowiąca 
przedmiot najmu będzie również przedmiotem sprzedaży 
osobie trzeciej. 

8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1460/10 
000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt 
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie 
do użytku właścicieli lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą KW 
nr GL1G/00070821/9.

10. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare Miasto 
– KW nr GL1G/00022671/1.

11. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł netto (do ceny sprzedaży 
nie zostanie doliczony podatek VAT).

12. Minimalne postąpienie: 9000,00 zł.
13. Wadium: 45 000,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14. Część nieruchomości, nieobjęta umową najmu, zostanie 

udostępniona w celu oględzin 21 kwietnia 2022 r. w godz. 
od 10.00 do 11.00.

15. Termin i miejsce rozpoczęcia przetargu ustnego nieograni-
czonego: 27 maja 2022 r., godz. 10.00, sala konferencyjna 
– pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wniesienie do 23 maja 2022 r. wadium na konto ZBM 

I TBS w ING Bank Śląski SA, nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na konto). 
Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”;

• dostarczenie do 23 maja 2022 r. do godz. 15.00 e-mailem 
na adres sekretariat@zbmgliwice.pl lub pocztą (decyduje 
data dostarczenia przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.) lub 
do Biura Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach 
kompletu dokumentów lub ich skanów:
○ kserokopii dowodu wpłaty wraz z wypełnionym formu-

larzem zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie 
www.zbmgliwice.pl w zakładce Przetargi/Przetarg na 
lokale spółki lub w formie papierowej w Biurze Obsługi 
Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach,

○ w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-
czonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu 
z KRS,

○ w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonych 
za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody 
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, 
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

○ oświadczenie, że uczestnikowi licytacji znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

○ oświadczenie, że uczestnik licytacji zapoznał się 
z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń;

• przedłożenie komisji przetargowej przed rozpoczęciem 
przetargu dowodu osobistego lub paszportu, a w przypad-
ku osób działających w imieniu innych osób – dodatkowo 
pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświad-
czonym podpisem oraz podpisanie listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTA-
NĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

17. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
•  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty zamknięcia przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 
32/339-29-01.
Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez 
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w związku z realizacją 
zadań ustawowych znajduje się na stronie www.zbmgliwice.pl.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) 
został podany do publicznej wiadomości wykaz za-
wierający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, 
stanowiącą własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/15/2022 do 26 kwietnia 2022 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

INNE NIERUCHOMOŚCI

 UL. KOZIELSKA 62, lokal nr 5
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 100,00 zł

 AL. KORFANTEGO 6, lokal nr III
Cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 zł

 UL. BARLICKIEGO 8, lokal nr II
Cena wywoławcza nieruchomości: 279 500,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal 7a
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł

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

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

i przetargi na wysokość czynszu. 

Informacja o przetargach  
ogłoszonych przez  
Prezydenta Miasta 

Gliwice, których organizatorem jest Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej

 dz. nr 753/11, obręb Kolej (przetarg ograniczony)
Cena wywoławcza nieruchomości: 3238,00 zł

 dz. nr 753/3, obręb Kolej (przetarg ograniczony)
Cena wywoławcza nieruchomości: 3238,00 zł

 nieruchomość gruntowa zabudowana  
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym,  
usytuowana przy ul. POLNEJ 42

Cena wywoławcza nieruchomości: 474 030,00 zł

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną dz. nr 263/2 o pow. 0,0772 ha, obręb Boj-

ków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00036903/8. 
Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy  
ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 25 kwietnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 154 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 15 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości: 
• dz. nr 808, obręb Stare Gliwice, o pow. 0,1655 ha, użytek: 

RIVa – grunty orne, zapisana w KW nr GL1G/00032522/5, 
ul. Kozielska w Gliwicach.

• dz. nr 810, obręb Stare Gliwice, o pow. 0,2404 ha, uży-
tek: RIVa – grunty orne/0,2168 ha, B – tereny mieszka-
niowe/0,0236 ha, zapisana w KW nr GL1G/00010540/7,  
ul. Kozielska w Gliwicach.

Termin przetargu: 17 maja 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 924 300,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 92 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 
mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają 

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu  
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410  

oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 144/2022, 152/2022, 169/2022 do 14 kwietnia 2022 r.,
• nr 92/2022 do 19 kwietnia 2022 r.,
• nr 173/2022 do 20 kwietnia 2022 r.,
• nr 199/2022, 207/2022, 210/2022, 212/2022  

do 27 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy:
• nr 135/2022, 186/2022, 190–198/2022 do 20 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice 
nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie miasta Gliwice, 
akcja powszechnej deratyzacji odbywa 
się w dniach

od 15 marca 2022 r.  
do 15 kwietnia 2022 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym 
oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we 
wszystkich nieruchomościach mieszkal-
nych i użytkowych, sklepach, wytwór-
niach oraz przetwórniach artykułów spo-
żywczych, obiektach przemysłowych, jak 
również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny 
zostać także objęte w miarę potrzeb sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji nale-
ży oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, 
komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzo-
ni pożywienia. Do przeprowadzenia 
deratyzacji należy używać preparatów 
ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających 
atest Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowa-
dzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo pojawienia 
się gryzoni, w szczególności na śmietni-
kach, w piwnicach, na strychach, w bu-
dynkach gospodarczych itp. – zgodnie 
z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r. na-
leży pozostawić wyłożoną trutkę, uzupeł-
niając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia  2022 r. należy zebrać pozo-
stałe resztki trutki i padłe gryzonie, które 
należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia 

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy 
trzymać w zamknięciu podczas akcji de-
ratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono 
trutkę należy umieścić wyraźne ostrze-
żenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia człowieka doro-
słego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrod-
ka zdrowia, względnie szpitala lub pogo-
towia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia prze-
prowadzać będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej w Gliwicach i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obo-
wiązków wynikających z niniejszego ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty 
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu 
wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  

MIASTA GLIWICE

W związku z trwającymi na terenie Ukrainy działaniami wojennymi, Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli 
tego kraju do kontaktu bezpośrednio w siedzibie tutejszego urzędu:
• osobiście – pok. 5,
• telefonicznie – 32/444-23-80, 32/444-23-78, 32/444-23-79, 32/444-23-94, 

690-448-928,
• za pośrednictwem skrzynek e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl lub pp@pup.gliwice.pl  

z dopiskiem w temacie „UKRAINA”.
Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert pracy, które mogłyby 
być przeznaczone dla obywateli Ukrainy przekraczających od lutego granicę Polski.
Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie naszego miasta i powiatu. 
Jedną z form niezbędnej pomocy będzie zapewnienie tym osobom możliwości pilnego 
podjęcia pracy.
Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w stworzeniu przez PUP Gliwice bazy ofert 
pracy, którą uchodźcy z Ukrainy mogliby podejmować bezpośrednio lub po przeszko-
leniu sfinansowanym przez tutejszy urząd.

Wykonanie przepompowni 
sieciowej W.P. zlokalizowanej  
w rejonie ul. Zygmuntowskiej  

w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

14 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

14 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Remont sieci ciepłowniczej  
w rejonie ul. Kozielskiej  

w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

22 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

22 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Budowa przyłączy ciepłowniczych 
na terenie miasta Gliwice  
– 5 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert:  
27 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
27 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Remont izolacji magistrali 
ciepłowniczej nadziemnej 

„Nowo-Zachodnia”, 2x Dn 700 
na odcinku od przejścia sieci 

nadziemnej w kanał ciepłowniczy 
podziemny do  odczepu w stronę 

ul. Kopalnianej w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

29 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic  
i Mostów S.A.,  
44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu  

ofertowego pisemnego na:

„Świadczenie usług z zakresu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego 

w Przedsiębiorstwie Remontów 
Ulic i Mostów S.A.”
Termin składania ofert:  

22 kwietnia 2022 r. do godz. 10.00

Regulamin konkursu ofertowego 
dostępny jest na  

www.pruimgliwice.ibip.net.pl
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OGŁOSZENIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
20 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 1314 o pow. 
0,1200 ha, 1315 o pow. 0,3000 ha, obręb Bojków, KW nr GL1G/00037297/3, położonej przy ul. Chmielnej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 028 670,00 zł
Wadium: 102 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 10 290,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1314, obręb Bojków, użytek: 

RIIIb – grunty orne, o pow. 0,1200 ha, zapi-
sana w KW nr GL1G/00037297/3,

• działka nr 1315, obręb Bojków, użytek: 
RIIIb – grunty orne, o pow. 0,3000 ha, zapi-
sana w KW nr GL1G/00037297/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość w kształcie regularnym, zbliżonym 
do prostokąta. Stanowi teren płaski, wykorzysty-
wany jako pole uprawne.
Objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem 
na uprawy rolne do 31 października 2022 r.
Na terenie nieruchomości występują użytki 
rolne klasy RIIIb, które podlegają procedurze 
wyłączenia z produkcji rolnej przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę.
W obrębie działek przebiega sieć wodociągo-
wa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa i sieć 
kanalizacyjna. 
W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane 
i niezabudowane przeznaczone pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod 
budownictwo mieszkaniowo-usługowe.
Skomunikowanie działek winno odbywać się 
poprzez działkę nr 1649 (ul. Chmielna) do drogi 
publicznej ul. Knurowskiej zjazdem istniejącym. 
Nadto, ewentualne skomunikowanie od strony 
ul. Gronowej będzie wymagało podjęcia dodat-
kowych czynności związanych z wykonaniem 
utwardzenia na odcinku od posesji nr 75 do 
miejsca lokalizacji potencjalnego zjazdu na koszt 
i staraniem nabywcy działek. 
W tutejszym urzędzie trwają prace zmierzające 
do wykonania odwodnienia w ul. Chmielnej, 
graniczącej bezpośrednio ze sprzedawanymi 
działkami.
Obciążenia nieruchomości
Dział III i IV wolny od wpisów.
Elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej  
nr GL1G/00037297/3 – na stronie ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działki nr 1314, 1315, obręb Bojków, położone 
są na obszarze, na którym od 4 maja 2018 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego część „dzielnicy Bojków”, położoną 
pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz 
południową granicą miasta. Plan ten uchwa-
lony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XXXVI/790/2018 z 22 marca 2018 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2093. W przed-
miotowym planie przeważające części działek 
nr 1314, 1315, obręb Bojków, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem:
 1 MN/n – opisanym jako: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – nowe. 
Pozostałe niewielkie północne części ww. działek 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
 2 KDD – opisanym jako: tereny dróg publicz-
nych klasy dojazdowej. 
Dodatkowo informujemy, że przedmiotowe 
działki znajdują się na terenie, który położony 
jest w granicach: strefy „OW” obserwacji ar-

cheologicznej, strefy ograniczającej lokalizację 
obiektów mogących być źródłem żerowania 
ptaków, obszaru ze zmiennym ograniczeniem 
wysokości obiektów budowlanych oraz natural-
nych, związanym ze strefą od lotniska, terenów 
górniczych, udokumentowanych złóż.
Na rysunku planu uwidoczniono nieprzekra-
czalne linie zabudowy od strony ulic Gronowej 
i Chmielnej.
Ponadto, przedmiotowa nieruchomość jest zlo-
kalizowana w granicach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego, poza terenem korytarzy komu-
nikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwo-
wanym pod zbiorniki retencyjne.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 czerwca 2022 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, 
zgodnie z rozdziałem 6a Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości, organizator przetargu na okres 
co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
informację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 102 900,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millen-
nium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1314 i 1315, 
obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka 
będzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do  
13 czerwca 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na konto bankowe, z którego dokonano 
płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

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

notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(powyższe dotyczy również reprezentacji jed-
nego z małżonków, chyba że nieruchomość 
będzie nabywana z odrębnego majątku jed-
nego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowią-
zuje ustrój rozdzielności majątkowej),

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

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

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie 
przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
5476/22 z 18 lutego 2022 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności części nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej geo-
dezyjnie jako działki nr: 1314 o pow. 0,1200 ha, 
1315 o pow. 0,3000 ha, obręb Bojków, KW nr 
GL1G/00037297/3, położonej przy ul. Chmiel-
nej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu 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 nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca części nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 
Akt notarialny przenoszący własność części nie-
ruchomości powinien być zawarty w terminie 
do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
20 lipca 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Część nieruchomości została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5476/22  
z 18 lutego 2022 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwi-
cach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 
lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
2213 ze zm.).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 

32/239-11-65 lub 32/239--12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku 
z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa 

dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub 
w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

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

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

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

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

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

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

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 511 o powierzchni 0,5445 ha, zabudowaną budynkiem gospo-
darczym o powierzchni użytkowej 46,13 m2, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00149223/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsię-
biorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach przysługuje prawo użytko-
wania wieczystego działki nr 511 i prawo 
własności budynku na podstawie określo-
nej w księdze wieczystej. Prawo użytko-
wania wieczystego działki nr 511 i prawo 
własności budynku na rzecz spółki Gór-
nośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księdze wieczystej zostało ujawnione. 
Działka nr 511 i budynek nie jest przedmio-
tem zobowiązań.
Działka nr 511 i budynek nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służeb-
ności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej 
nie są wykonywane po działce nr 511.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Preferowane branże to: informatyka 
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elektro-
mechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz 
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nierucho-
mości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł 
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), 
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czter-
dzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej ww. nierucho-
mości wynosi: 1 089 000,00 zł (słownie: jeden 
milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 
i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej ww. nieru-
chomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:  
1 339 470,00 zł (słownie: jeden milion trzysta 
trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedem-
dziesiąt złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ust-
nej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoław-
czej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą 
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą 
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześć-

dziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płat-
nego na rachunek bankowy Górnośląskiego  
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 
1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie 
do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości 
rozpocznie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Górnośląskiego Akcelera-
tora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku  
nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Warunkiem udziału w prze-
targu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych 
Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpła-
cenie wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie w siedzibie organizatora prze-
targu pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami,  
do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w SIWP, którą organizator przetargu 
udostępnia zainteresowanym w formie elek-
tronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej 
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 
14 kwietnia 2022 r., godz. 8.00 do 20 kwietnia 
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od 
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej 
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłaco-
ne wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na 
celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 513 o powierzchni 0,3904 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00149242/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach przysługuje prawo użytkowania wieczy-
stego działki nr 513 na podstawie określonej 
w księdze wieczystej. Prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 513 na rzecz spółki 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 513 nie jest przedmiotem zobo-
wiązań. 
Działka nr 513 nie jest obciążona ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi. Służebności wpi-
sane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są 
wykonywane po działce nr 513.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Preferowane branże to: informatyka 
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elektro-
mechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz 
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nierucho-
mości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł 
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), 
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czter-
dzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości 
składającej się z działki o numerze 513 wynosi: 
780 800,00 zł (słownie: siedemset osiemdzie-
siąt tysięcy osiemset złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości składającej się z działki o numerze 
513 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:  
960 384,00 zł (słownie: dziewięćset sześć-
dziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 
złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ust-
nej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoław-
czej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą 
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą 
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na ra-

chunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gliwicach, numer 68 1050 1285 1000 
0022 0891 3984, w terminie do 20 kwietnia 
2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości 
rozpocznie się 21 kwietnia 2022 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akcelera-
tora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 
1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie 
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetar-
gu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie w siedzibie 
organizatora przetargu pisemnej oferty o tre-
ści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi 
dokumentami, do 21 kwietnia 2022 r. do 
godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w SIWP, którą organizator przetargu 
udostępnia zainteresowanym w formie elek-
tronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej 
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 
14 kwietnia 2022 r., godz. 8.00 do 20 kwietnia 
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od 
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej 
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy przeniesienia prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na zasadach określonych 
w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 525, obręb Przedmieście, 

o pow. 0,0539 ha, użytek: Bp – zurba-
nizowane tereny niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy, zapisana w KW 
nr GL1G/00048778/9,

• działka nr 526, obręb Przedmie-
ście, o pow. 0,6698 ha, użytek: RIIIa – 
grunty orne/0,4837 ha, RIIIb – grunty 
orne/0,1757 ha, W-ŁV – grunty pod 
rowami/0,0104 ha, zapisana w KW 
nr GL1G/00029482/8,

• działka nr 527, obręb Przedmie-
ście, o pow. 0,7977 ha, użytek: RIIIa – 
grunty orne/0,5897 ha, RIIIb – grunty 
orne/0,1961 ha, W-ŁV – grunty pod 
rowami/0,0119 ha, zapisana w KW 
nr GL1G/00029482/8.

Łączna powierzchnia: 1,5214 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości:  
2 258 000,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 22 580,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 czerwca 2022 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 525, 526, 527, obręb Przedmie-
ście, położone są przy ul. Daszyńskiego, 
w peryferyjnej części miasta, w odległości 
około 4 km od centralnej części miasta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej 
intensywności zabudowy oraz tereny wol-
ne od zabudowy – użytkowane rolniczo.
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 
527, obręb Przedmieście, położona jest 
bezpośrednio przy pasie drogi – ul. Da-
szyńskiego (ma dostęp do drogi publicz-
nej), jednak nie ma możliwości włączenia 
(skomunikowania) nowym zjazdem do  
ul. Daszyńskiego. Sposób włączenia musi 
być indywidualnie uzgodniony z Zarzą-
dem Dróg Miejskich w Gliwicach i może 
wymagać uzyskania prawa do korzystania 
z nieruchomości sąsiednich.
Przy południowej granicy działki nr 527 
przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe 
sieci, tzn. sieć gazowa, telekomunikacyj-
na, elektroenergetyczna i kanalizacyjna 
dostępne są w obrębie południowej 
granicy działki nr 527, w pasie drogi  
– ul. Daszyńskiego.
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłą-
czenia gruntu z produkcji rolnej – dotyczy 
użytków RIIIa i RIIIb.
Przy sprzedaży działek nabywca nierucho-
mości będzie zobowiązany do zapewnienia 
dostępu do rowu znajdującego się w północ-
nej części działek nr 526 i 527 poprzez usta-
nowienie służebności o powierzchni 235 m2 
na rzecz Miasta Gliwice, zgodnie z poniższym 
szkicem. Nowy właściciel winien zapewnić 
swobodny dostęp do rowu jego administra-
torowi, tzn. obowiązuje zakaz wykonywania 
jakichkolwiek prac oraz grodzenia w odle-
głości 1,5 m od skarpy rowu.
Obszar służebności o pow. 235 m2 został 
oznaczony kolorem niebieskim i zakresko-
wany, a granice skarpy kolorem zielonym.
Obciążenia nieruchomości i zobowiąza-
nia wobec nieruchomości 
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/ 
00029482/8 wpisane jest ograniczone pra-
wo rzeczowe, tj. prawo służebności przesy-
łu na działce nr 527 dotyczące istniejących 
urządzeń, tj. przewodu wodociągowego. 
Pełna treść służebności dostępna w dziale 
III ww. księgi wieczystej. Elektroniczny do-
stęp do treści ksiąg wieczystych na stronie 
ekw.ms.gov.pl.
Działki nr 526 i 527 są objęte umową dzier-
żawy na cele rolnicze do 31 października 

2022 r. Nowy nabywca wejdzie w prawa 
i obowiązki wydzierżawiającego.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działki nr 525, 526, 527, obręb Przedmie-
ście, znajdują się na terenie, dla którego 
od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów związanych bezpośred-
nio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południo-
wo-zachodniej obwodnicy miasta oraz 
autostrady A4. Plan został uchwalony 
2 czerwca 2011 r przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011, 
która opublikowana została w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 159 z 27 lipca 2011 r pod pozycją 3010, 
3019. Zgodnie z ustaleniami planu:
 działka nr 525, obręb Przedmieście, znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolem:
• 1MNU – co oznacza: tereny mieszka-

niowo-usługowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy – istniejące;

 działka nr 526, obręb Przedmieście, znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolami:
• 13M, 14M, 16M, 19M – co oznacza: 

tereny mieszkaniowe o średniej in-
tensywności zabudowy – istniejące,

• 5ZNW – co oznacza: tereny zieleni ni-
skiej i wysokiej w ciągach dolin, two-
rzące pasma ekologiczne o dużym zna-
czeniu przyrodniczo-krajobrazowym,

• 013 KDD ½, 014 KDD ½, 015 KDD ½ – co 
oznacza: tereny dróg dojazdowych;

 działka nr 527, obręb Przedmieście, znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolami:
• 6MN – co oznacza: tereny mieszkanio-

we o niskiej intensywności zabudowy 
– istniejące,

• 13M, 14M, 16M, 19M – co oznacza: 
tereny mieszkaniowe o średniej in-
tensywności zabudowy – istniejące,

• 5ZNW – co oznacza: tereny zieleni ni-
skiej i wysokiej w ciągach dolin two-
rzące pasma ekologiczne o dużym zna-
czeniu przyrodniczo-krajobrazowym,

• 013 KDD ½, 014 KDD ½, 015 KDD ½ – co 
oznacza: tereny dróg dojazdowych.

UWAGA! W przypadku podziału nieru-
chomości i przejęcia przez miasto terenów 
wskazanych w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod drogi, odszkodowania 
będą wypłacane według wartości ryn-
kowej nieruchomości drogowych, nieza-
leżnie od ceny osiągniętej w przetargu.
Wadium
Wadium w wysokości 225 800,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 
0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, dz. nr 525, 526, 527, obręb Przedmie-
ście, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 14 czerwca 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia 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 terminie 
podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestników 
przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej (powyższe dotyczy 
również reprezentacji jednego z małżon-
ków, chyba że nieruchomość nabywana 
jest z odrębnego majątku jednego z nich 
lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba fi-
zyczna prowadząca działalność gospo-
darczą, a nieruchomość ma być nabyta 
w ramach prowadzonej działalności, 
należy okazać odpowiednio aktualny 
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowe-

go lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-5469/22 z 17 lutego 2022 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego pra-
wa własności nieruchomości oznaczonej 
jako działki nr 526, 527, obręb Przedmie-
ście, zapisane w KW nr GL1G/00029482/8 
i nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka nr 525, obręb Przedmieście, KW nr 
GL1G/00048778/9, położonych przy ul. Da-
szyńskiego, stanowiących własność Miasta 
Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
miasta. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 21 lipca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, tj. uchwały nr IX/113/2011, która 
opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 159 
z 27 lipca 2011 r pod pozycją 3010, 3019 
oraz stanem faktycznym działek, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje 
działki w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5469/22 
z 17 lutego 2022 r. 
6. Dodatkowe informacje o nierucho-
mości oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach – Zespół ds. 
zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-
16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca, w rozumieniu przepi-
sów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), 
wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem epide-
mii, zgodnie z rozdziałem 6a Rozporządze-
nia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości, organizator przetargu na okres co 
najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach gliwice.eu, informację o zmia-
nie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: na płn. od ul. Jondy 
w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 675 o powierzchni 

0,0234 ha, obręb Przedmieście, 
użytek ŁIV – łąki trwałe, KW nr 
GL1G/00040922/8.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie 
miasta Gliwice, w odległości ok. 3 km 
od centrum miasta, w niedalekiej 
odległości od drogi wojewódzkiej  
nr 408. Przystanki komunikacji miej-
skiej znajdują się w odległości ok. 
300 m. W sąsiedztwie działki znajdu-
ją się: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, ogródki działkowe oraz 
punkty handlowo-usługowe. Działka 
nie ma dostępu do drogi publicznej. 
Granice działki tworzą kształt zbliżony 
do rombu. Teren zagospodarowany 
jako część ogródka przydomowego, 
pokryty zielenią niską z pojedynczymi 
drzewami. W pobliżu działki przebie-
gają następujące sieci infrastruktury 
technicznej: wodociągowa, kanaliza-
cyjna, elektroenergetyczna, gazowa 
i teletechniczna. W granicach przed-
miotowej działki zlokalizowany jest 
zbiornik retencyjny podziemny służący 
odwodnieniu działki nr 676.
Przez ww. działkę może przechodzić 
sieć drenarska. W momencie prze-
prowadzania jakichkolwiek prac na-
leży zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku uszkodzenia sieci przy-
szły nabywca zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. 
Działka objęta jest umową dzierżawy 
nr GN.6845.1.714.2020/KS zawartą 
na okres od 1 listopada 2021 r. do  
31 października 2024 r.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne 
są od wpisów. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią 
księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapi-
sami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 4 maja 2018 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Daszyńskiego i ul. Kozłow-
skiej, uchwalonego przez Radę Miasta 
Gliwice nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 
2018 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z 3 kwietnia 2018 r., 
poz. 2094, działka nr 675 znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolami:  
 4 ZNW, co oznacza: teren zieleni 
niskiej i wysokiej oraz 15 MN, co ozna-
cza: teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
Dla terenów oznaczonych symbolem 
4 ZNW ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń 

niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) wody powierzchniowe, 
b) urządzenia wodne, melioracji 

wodnej, przeciwpowodziowe 
i przeciwpożarowe,

c) uzbrojenie terenu,
d) drogi wewnętrzne, ciągi piesze 

lub rowerowe.
Dla terenu 15 MN ustalono m.in.:
1) przeznaczenie podstawowe – za-

budowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usłu-
gi nieuciążliwe.

Dodatkowo, przedmiotowa działka 
położona jest w granicach: 
• złoża węgla kamiennego nr WK 337 

„Gliwice”,
• strefy do 5 km od granicy lotniska, 

w której zabrania się budowy lub 
rozbudowy obiektów budowlanych 

mogących stanowić źródło żerowa-
nia ptaków,

• obszaru ograniczeń wysokości 
obiektów budowlanych określo-
nych w dokumentacji rejestracyjnej 
lotniska Gliwice.

5. Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 38 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 390,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 
23% podatkiem VAT stosownie do ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 maja 
2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się naj-
później o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 3900,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – Bank Millen-
nium 79 1160 2202 0000 0005 0904 
4033, z tytułem przelewu: „Przetarg, 
dz. nr 675, obręb Przedmieście, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 11 maja 2022 r. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 17 czerwca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym 
terminie jest równoznaczne ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę niewielką po-
wierzchnię działki, jej usytuowanie 
oraz brak dostępu do drogi publicznej, 
nie może ona stanowić nieruchomości 
do odrębnego zagospodarowania, za-
tem zasadnym jest jej zbycie w trybie 
przetargu ograniczonego do właścicieli 
działek przyległych: nr 673, 676, 677, 
obręb Przedmieście.
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie wy-
wieszona na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie 
później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium 
jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestni-
ków przetargu,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, należy oka-
zać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
dokonana przez komisję przetargową 
na podstawie elektronicznego wypisu 
z księgi wieczystej wg stanu na 11 ma-
ja 2022 r. W przypadku gdy zapisy księ-
gi wieczystej nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego, uczestnik zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty, które po-
twierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu ograniczonym w terminie 
do 11 maja 2022 r. do siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym xarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-5475/2022  
z 18 lutego 2022 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego prawa 
własności niezabudowanej części nie-
ruchomości gruntowej obejmującej 
działkę nr 675, obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu 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 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeże-
niem, 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 zamknię-
cia przetargu, tj. do 17 czerwca 2022 r.
10.3. Koszty związane z nabyciem pra-
wa do nieruchomości oraz ujawnie-
niem tego prawa w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-5475/2022  
z 18 lutego 2022 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej  
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
2213).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Świętojańskiej 13 
w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• prawo własności nieruchomości 

obejmującej działkę nr 39, obręb 
Zatorze, o pow. gruntu 0,0510 ha, za-
budowaną budynkami o numerach 
ewid. 84, 91 i 101, poł. przy ul. Świę-
tojańskiej 13 w Gliwicach, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00029435/4.

Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona jest przy ul. Świę-
tojańskiej 13 w Gliwicach, w odległości ok. 
3 km od centrum miasta, przy drodze kra-
jowej 78. W pobliżu znajdują się przystanki 
komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-usługowej oraz ogródki działkowe. 
Granice działki tworzą kształt regularny, 
zbliżony do prostokąta. Nieruchomość 
zabudowana budynkami o charakterze: 
biurowym (pow. użytkowa: 212,26 m2, 
w przeszłości budynek mieszkalny), ma-
gazynowym (pow. użytkowa: 107,11 m2) 
i blaszanym (pow. użytkowa: 38,52 m2). Na 
działce znajduje się zadaszona konstrukcja 
stalowa typu wiata, pod którą zlokalizowa-
na jest suwnica jednotorowa (brak infor-
macji o stanie technicznym). Większa część 
działki jest utwardzona.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce 
znajduje się przyłącze kanalizacji desz-
czowej kd150 mm, które jest kanalizacją 
wewnętrzną oraz kanalizacja sanitarna 
ksD150 mm. Zgodnie z wpisem w III dziale 
księgi wieczystej nr GL1G/00029435/4 
działka jest obciążoną nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu o pow. 
15,35 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajdują się 
sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, 
kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elek-
troenergetyczna, gazowa oraz ciepłow-
nicza. Skomunikowanie nieruchomości 
powinno odbywać się do drogi publicznej 
ul. Świętojańskiej zjazdem istniejącym.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji 
na nieruchomości po wcześniejszym umó-
wieniu terminu. Chęć oględzin należy zgło-
sić co najmniej na 2 dni przed planowanym 
terminem. W tym celu prosimy o kontakt 
pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12.
Przeznaczenie w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego
Działka nr 39, obręb Zatorze, położona jest 
na terenie, dla którego od 17 października 
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla terenu położonego po zachodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, któ-
ry został uchwalony przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010  
z 15 lipca 2010 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z zapisami planu działka ozna-
czona jest symbolem: 31M – co oznacza: 
tereny mieszkaniowe o średniej inten-
sywności zabudowy – istniejące, dla 
którego ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna i jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) działalność usługowa i usługi 

nieuciążliwe, 
b) zieleń urządzona, w tym urządze-

nia sportowo-rekreacyjne służące 
obsłudze mieszkańców oraz przy-
domowe ogrody, 

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej; 

3) zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: (...), 
c) intensywność zabudowy maksi-

mum 1.2, (...) 
i) zbilansowanie potrzeb parkin-

gowych i realizacja parkingów 
w ramach posiadanych nierucho-
mości lub na nieruchomościach 
sąsiednich z dopuszczeniem bu-
dowy jednorodnego zespołu garaży 
(minimum 3 boksy) lub garażu wie-
lopoziomowego dla obsługi funkcji 
podstawowej, z uwzględnieniem 
zalecanych wskaźników, określo-
nych w § 17 ust. 11 pkt 3 uchwały, 

j) powierzchnia terenu biologicznie 
czynna, minimum 30% powierzchni 
poszczególnych nieruchomości, (...);

4) zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturo-

wymi powyżej 60% powierzchni 
poszczególnych nieruchomości (dla 
terenu 6M – powyżej 65%), 

b) lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych oraz warsztatów 
i wolnostojących budynków go-
spodarczych – istniejące mogą 
funkcjonować bez możliwości 
rozbudowy, 

c) lokalizacji obiektów tymczasowych, 
d) realizacji szkodliwych dla środo-

wiska i zdrowia ludzi obiektów 
i urządzeń oraz realizacji obiektów 
i urządzeń związanych z ruchem 
ciężkich pojazdów samocho-
dowych o ładowności powyżej  
3,5 tony (w tym punkty skupu zło-
mu i recykling).

Zgodnie z informacją zawartą w ww. 
planie, przedmiotowy teren znajduje się 
w granicach:
• obszaru rewitalizacji,
• ścisłego obszaru rewitalizacji,
• GZWP Gliwice,
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem 

wysokości obiektów budowlanych oraz 
naturalnych związanym ze strefą od lot-
niska. Budynek przy ul. Świętojańskiej 
13 ustalony został w ww. planie jako 
obiekt chroniony prawem miejscowym.

Cena wywoławcza nieruchomości:  
480 000,00 zł brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43  
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 
z późn. zm.
Minimalne postąpienie: 4800,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 czerwca 2022 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gos- 
podarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206.
Wadium
Wadium w wysokości 48 000,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 
0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, ul. Świętojańska 13, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu sporzą-
dzone zostaną dokumenty przetargowe. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 15 czerwca 
2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia 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 terminie 
podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestników 
przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub jego 
sporządzenie, przed przetargiem, 
w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej (powyższe 
dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość 
nabywana jest z odrębnego majątku 
jednego z nich lub jeżeli w małżeń-
stwie obowiązuje ustrój rozdzielności 
majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma być 
nabyta w ramach prowadzonej dzia-
łalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji In-
formacji o Działalności Gospodarczej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-5477/22 z 18 lu-
tego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości obejmującej zabudowaną 
działkę nr 39, obręb Zatorze, położoną przy  
ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00029435/4, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w ich nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczest-
nik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisa-
nie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 22 lipca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 188 z 16 września 2010 r., 
poz. 2909, zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00029435/4 oraz stanem fak-
tycznym nieruchomości, w tym z przebie-
giem sieci. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5477/22 
z 18 lutego 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nierucho-
mości oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach – Zespól ds. 
zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna  31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-
16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone 
jest na stronie internetowej miasta –  
gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213).
10. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca, w rozumieniu przepi-
sów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), 
wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem za-
grożenia epidemiologicznego, zgodnie 
z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z 24 września 2020 r. zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, orga-
nizator przetargu na okres co najmniej  
7 dni przed otwarciem przetargu może za-
mieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – gliwice.eu, informację o zmia-
nie sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Józefa Uszczyka 
w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 814, obręb Kłodnica, 

pow. 0,0927 ha, użytek Bp – zur- 
banizowane tereny niezabudo-
wane w trakcie zabudowy, KW nr 
GL1G/00083468/0.

Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość niezabudowana po-
łożona jest przy ul. Józefa Uszczyka 
w Gliwicach, w odległości ok. 2 km 
od centrum miasta, w bliskiej odległo-
ści od drogi wojewódzkiej 901 i drogi 
krajowej 78. W bliskim sąsiedztwie 
znajdują się budynki mieszkalne wie-
lorodzinne, boisko szkolne oraz punkty 
handlowo-usługowe oraz przystanki 
komunikacji miejskiej. Nieruchomość 
stanowi zieleń nieuporządkowaną 
z pojedynczymi drzewami. Działka 
w kształcie regularnym zbliżonym 
do trapezu. Na działce zlokalizowa-
na jest kanalizacja deszczowa kd300 
oraz sieć ciepłownicza. Zgodnie 
z wpisem w III dziale księgi wieczystej  
nr GL1G/00083468/0 działka jest ob-
ciążoną nieograniczoną w czasie słu-
żebnością przesyłu o pow. 18,816 m2 
na rzecz przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
W sąsiedztwie przebiega sieć wodo-
ciągowa, elektroenergetyczna, gazowa 
i teletechniczna. Skomunikowanie po-
winno odbywać się do drogi publicznej 
ul. J. Uszczyka nowym zjazdem. 
Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 814, obręb Kłodnica, poło-
żona jest na terenie, dla którego od 
17 października 2010 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po zachodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obej-
mującego część dzielnicy Szobiszo-
wice i Zatorze (uchwalony przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 188 
z 16 września 2010 r., poz. 2909). Zgod-
nie z zapisami mpzp działka oznaczona 
jest symbolem:
 5MW – co oznacza: tereny miesz-
kaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy – istniejące. 
Dla terenów oznaczonych symbolami 
od 1MW do 9MW ustalone zostało:
Przeznaczenie podstawowe: zabudo-
wa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi 

nieuciążliwe, 
b) zieleń urządzona, w tym urządze-

nia sportowo-rekreacyjne służące 
obsłudze mieszkańców,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
sieci infrastruktury technicznej.

Zakazy: (...), 
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług 

produkcyjnych oraz warsztatów 
i wolno stojących budynków gospo-
darczych – istniejące mogą funkcjo-
nować bez możliwości rozbudowy, 

c) realizacji szkodliwych dla środo-
wiska i zdrowia ludzi obiektów 
i urządzeń oraz inwestycji związa-
nych z ruchem ciężkich pojazdów 
samochodowych o ładowności 
powyżej 3,5 tony (w tym punkty 
skupu złomu i recykling).

Działka położona jest w granicach:
• ścisłego obszaru rewitalizacji, 
• obszaru rewitalizacji GZWP Gliwice. 
Ponadto na rysunku planu, jako obiekt 
chroniony prawem miejscowym, 
uwidoczniony został budynek przy  
ul. J. Uszczyka 5, który zgodnie z mapą 
ewidencyjną i ortofotomapą obecnie 
nie istnieje.
Z uwagi na stosunkowo niewielką 
powierzchnię działki oraz szerokość 
od strony ul. J. Uszczyka, tj. ok. 18 m, 
a także istniejącą sieć ciepłowniczą, jej 
zabudowa może być utrudniona. Istnie-
je możliwość usytuowania niewielkiego 
budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego lub mieszkalno-usługowego we 
frontowej części działki, w granicy dział-
ki sąsiedniej nr 800, obręb Kłodnica, 
jako odtworzenie lokalizacji budynku 
na działce nr 814, obręb Kłodnica, który 

został rozebrany w oparciu o pozwo-
lenie na rozbiórkę. Nowy budynek 
powinien nawiązywać wysokością do 
budynku przy ul. J. Uszczyka 7. Takie 
usytuowanie budynku będzie możli-
we, albowiem zgodnie z § 12 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), 
dopuszcza się, uwzględniając przepisy 
odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 
40, 60 i 271-273, sytuowanie budynku 
bezpośrednio przy granicy działki bu-
dowlanej, jeżeli będzie on przylegał 
swoją ścianą do ściany budynku ist-
niejącego na sąsiedniej działce oraz 
jego wysokość będzie zgodna z obo-
wiązującym na danym terenie planem 
miejscowym (…). W celu skomunikowa-
nia terenu położnego w głębi działki 
konieczne będzie wykonanie dojazdu 
o szerokości minimum 5 m.
Cena wywoławcza nieruchomości: 
369 000,00 zł brutto *
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11. marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 3700,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 maja 
2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Wadium
Wadium w wysokości 36 900,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – Millennium Bank  
nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg –  
dz. nr 814, obręb Kłodnica, imię, nazwi-
sko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu spo-
rządzone zostaną dokumenty prze-
targowe. 
Wadium winno być uznane na ra-
chunku Miasta Gliwice najpóźniej  
11 maja 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe – zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestni-
ków przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
lub jego sporządzenie, przed prze-
targiem, w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe doty-
czy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nierucho-
mość nabywana jest z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli 
w małżeństwie obowiązuje ustrój 
rozdzielności majątkowej),

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-5482/22 z 18 lutego 

2022 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości obejmującej działkę 
nr 814, obręb Kłodnica, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00083468/0, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 
z późn. zm.).
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 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uzna-
nie jej na rachunku miasta. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 17 czerwca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisa-
mi uchwały Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 
2010 r., opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskie-
go nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 
2909), zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00083468/0 oraz stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmu-
je nieruchomość w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5482/22 z 18 lutego 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieru-
chomości oraz warunkach przetargu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach – 
Zespól ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. 
Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. 
– śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 
8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczo-
ne jest na stronie internetowej miasta 
– gliwice.eu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach. 
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 2022 r., poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2022 r., poz. 2213).
10. 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 na-
bycie nieruchomości – zgodnie z art. 
1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego, zgod-
nie z rozdziałem 6a Rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości, organizator przetar-
gu na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – gliwice.eu, informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej, wskazując, 
w jaki sposób, przy użyciu tych środ-
ków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tgmbygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tgmjrgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tgmjvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tgmrqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tgmrsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgi4tsltqmfyc4nbzgi4tinrrha
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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#SOLIDARNIZUKRAINA
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