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Portal  
planistyczny

Dane planistyczne, w tym w szcze-
gólności miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, to 
kluczowe zasoby informacyjne 
każdego miasta. Są wykorzysty-
wane w znaczącej części proce-
dur administracyjnych, dotyczą 
również bardzo dużej liczby usług 
publicznych świadczonych dla 
mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz instytucji publicznych. Gliwice, 
jako jedno z pierwszych polskich 
miast, w pełni zcyfryzowały i otwo-
rzyły bazy danych planistycznych. 
Portal planistyczny został uru-
chomiony jako jeden z geoportali 
Miejskiego Serwisu Informacji 
Przestrzennej (https://msip.gliwice.
eu/portal-planistyczny/). – Dzięki 
cyfryzacji zasobu planistycznego 
dziś wszyscy pracownicy wydziału 
mogą pracować zdalnie, klienci, 
którzy potrzebują dokumentów 
urzędowych – wszystkie sprawy 
mogą załatwić elektronicznie, 
a użytkownicy, którzy potrzebują 
danych planistycznych – mogą je 
bez ograniczeń pobierać i wyko-
rzystywać w swojej pracy – mówi 
Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Obsługa portalu planistycz-
nego nie powinna sprawić 
nikomu problemu – na stronie 

udostępnione zostały filmy in-
struktażowe, które w przystęp-
ny sposób wyjaśniają zasady 
korzystania z systemu. Dzięki 
wprowadzonym w geoportalu 
e-usługom wnioski i uwagi do 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego (mzp) 
można zgłaszać elektronicznie, 
z poziomu interaktywnej mapy. 
Z tej możliwości mogą swobod-
nie korzystać między innymi 
osoby niepełnosprawne, w tym 
niedowidzące i niedosłyszące 
– e-usługi są zgodne z wymaga-
niami WCAG 2.0. Dostępna jest 
również wersja anglojęzyczna 
geoportalu. Wnioski można rów-

nież przesłać za pośrednictwem 
skrzynki SEKAP (ePUAP). Gotowe 
załączniki mapowe można wyge-
nerować z MSIP.

Warto przypomnieć, że gliwicki 
MSIP (https://msip.gliwice.eu) 
 to ogromny zbiór danych, przed-
stawionych w dostępny sposób 
na specjalnych warstwach 
osadzonych na mapie miasta. 
W tematycznych geoportalach 
zaleźć można np. aktualną ofertę 
miejskich nieruchomości, lokali-
zację infrastruktury rowerowej, 
szczegółowe dane na temat 
zieleni miejskiej i wiele innych 
przydatnych informacji.

Sklep  
geodezyjny

W „Geodezyjnym sklepie interne-
towym” (https://zasobgeodezyjny.
gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/
home) dostępne są dane i do-
kumenty państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 
wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy 
ewidencyjnej, a także wiele innych 
dokumentów i danych najczęściej 
zamawianych przez klientów Wy-
działu Geodezji i Kartografii Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

W marcu bieżącego roku udostęp-
niono możliwość składania wnio-

sku o dostęp do danych podmioto-
wych zarówno dla osób fizycznych 
jak i przedsiębiorców. Żeby z tej 
opcji skorzystać, trzeba posiadać 
Profil Zaufany i wykazać prawny in-
teres dostępu do wnioskowanych 
danych podmiotowych. – Sklep 
internetowy pozwoli przesłać 
każde zamówienie, a pracownicy 
Wydziału Geodezji i Kartografii do-
konają oceny merytoryczno-praw-
nej wniosku. W przypadku braku 
interesu prawnego do dostępu do 
tych danych, będą kontaktować 
się z wnioskodawcą w celu jego 
ewentualnego uzupełnienia – 
mówi Sebastian Ptak, naczelnik 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
UM w Gliwicach. Szczegółowe in-
formacje są dostępne w zakładce 
Geodezja i Kartografia Biuletynu 
Informacji Publicznej.

Sklep umożliwia również szybkie 
rozliczenie finansowe i oferuje 
ciekawe, bezpłatne dodatki, takie 
jak powstałe na bazie zobrazowań 
lotniczych oraz skaningu lasero-
wego „Gliwice 3d”, „Ukośne.pl”  
(widok zagospodarowania Gliwic 
z perspektywy ukośnej) i „Retro-
mapy” (porównywanie fragmen-
tów Gliwic odwzorowanychna 
ortofotomapie w latach 2003- 
-2018). Sklep geodezyjny posiada 
angielską wersję językową oraz sto-
suje się do wytycznych WCAG 2.0, 
w zakresie udogodnień dla osób 
z niepełnosprawnościami. (ap)

AktUAlności
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ludzi dobrej woli nie brakuje. Do Gliwickiej Bazy Wsparcia zgłosiło się już ok. 60 gliwickich firm chcących nieść pomoc oraz wielu 
wolontariuszy. Zachęcamy kolejnych przedsiębiorców do włączenia się w akcję.

W Gliwickiej Bazie Wsparcia za-
rejestrowały się zarówno wielkie 
firmy, m.in. Opel i Amazon, jak 
i mniejsze, działające tylko na ryn-
ku lokalnym. Oferowana pomoc 
jest różnorodna, warto pamiętać 
jednak, że nawet drobne wspar-
cie jest istotne i skrupulatnie 
wykorzystywane przez instytucje 
„pierwszej linii frontu”, jak Szpital 
Miejski nr 4 czy Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Nadal potrzebne są 
środki ochronne i dezynfekujące, 
ale też środki transportu i żyw-
ność. 

– Można powiedzieć, że poma-
ganie uzależnia. Jedna z firm 

pomogła raz, następnie zainicjo-
wała akcję pomocy wśród swoich 

klientów. W ubiegłym tygodniu 
z przyjemnością przekazaliśmy 

firmie kierowane do darczyńców 
podziękowania prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna. A dziś rano 
zadzwonili z kolejnym pomysłem. 
To bardzo budujące – mówi Marta 
Kryś, dyrektor GCOP w Gliwicach.

Podziękowania od prezydenta 
Gliwic trafiły również m.in. do 
firm: Mal-Drew Spółka z o.o., 
Syntal Chemicals Sp. z o.o., 
Projektowanie w Budownictwie 
Jacek Cichoński oraz do Gliwic-
kiego Klubu Sportowego „Piast” 
S.A. Specjalne podziękowania 
przekazano także koordynato-
rom akcji społecznych: Magdale-
nie Magdziarz-Zhao koordynują-

cej akcję #gliwiceszyjamaseczki, 
oraz Komendantce Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej Weronice Ma-
ciak.

Aby zgłosić się do bazy i zaofe-
rować pomoc należy wysłać 
e-mail na adres: bazawsparcia 
@um.gliwice.pl, podając rodzaj 
wsparcia i dane kontaktowe, 
lub zadzwonić pod numer tel. 
32/232-04-77. 

Zachęcamy do włączenia się do 
akcji – skumulowanie działań 
samorządu, firm i mieszkańców 
będzie korzyścią dla wszystkich. 
Wszystkie ręce na pokład! (mf)

Zmagając się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z coViD-19, Urząd Miejski w Gliwicach nieprzerwanie świadczy 
usługi dla mieszkańców, zapewniając sprawną realizację najpilniejszych spraw. Jest to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu 
w ubiegłych latach innowacyjnych w skali kraju rozwiązań cyfryzacyjnych. Dzięki temu klienci wiele spraw mogą załatwić 
bez wizyty w urzędzie, a urzędnicy – efektywnie pracować zdalnie.

Gliwicka Baza Wsparcia coraz większa. Dziękujemy!

Msip.gliwice.eu/portal-planistyczny
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UlGA oD MiAStA

o gliwickim pakiecie pomocy dla przedsiębiorców rozmawiamy z Aleksandrą 
Wysocką, zastępcą prezydenta Gliwic odpowiedzialną m.in. za gospodarowanie 
miejskimi nieruchomościami.
Okres epidemii jest szcze-
gólnie trudny dla przedsię-
biorców. Z powodu wpro-
wadzonych przez rząd 
obostrzeń wiele firm mu-
siało znacząco ograniczyć 
działalność, a nadal pono-
szą stałe koszty, np. wynaj-
mu lokali czy wynagrodzeń 
pracowników. Dla części 
z nich może to się skończyć 
likwidacją. Jaką pomoc ofe-
ruje przedsiębiorcom Mia-
sto Gliwice? 

 – Oferta pomocowa miasta 
opiera się na trzech filarach 
– zniżkach w opłatach za użyt-
kowanie miejskich nieruchomo-
ści, ulgach podatkowych oraz 
znaczącej, 70% obniżce opła-
ty za zajęcie pasa drogowego 
pod tzw. kawiarniane ogródki. 
Tak szeroki zakres pomocy jest 
możliwy m.in. dzięki rozwiąza-
niom prawnym, które pojawiły 
się w ustawie z 2 marca 2020 r., 
czyli tzw. tarczy antykryzyso-
wej, a zwłaszcza po nowelizacji 
tej ustawy z 31 marca. Rada 
Miasta otrzymała wówczas 
kompetencje do ustalania za-
sad udzielania ulg w spłacie 
należności cywilnoprawnych. 
Na ostatniej sesji radni pod-
jęli uchwałę w tym właśnie 
zakresie.

czy można określić katalog 
firm, do których kierowana 
jest pomoc?

 – Firmy, które ucierpiały wsku-
tek ograniczeń wprowadzonych 
przez rząd po ogłoszeniu stanu 
zagrożenia epidemicznego i sta-
nu epidemii to szeroki branżowo 
sektor. Podejście, które zastoso-
waliśmy, polega na kierowaniu 
pomocy do tych podmiotów, 
których płynność finansowa 
pogorszyła się w związku z kon-
sekwencjami stanu epidemii czy 
też stanu zagrożenia epidemicz-
nego. Pogorszenie płynności fi-
nansowej jest tutaj rozumiane 
jako spadek obrotów w ujęciu 
wartościowym. Ten spadek 
przedsiębiorcy będą musieli 
rzecz jasna wykazać, składając 
właściwe wnioski wraz z wyma-
ganymi załącznikami.

na jaki rodzaj ulg w opła-
tach czynszowych mogą 
liczyć gliwiccy przedsię-
biorcy?

 – Podstawowym instrumen-
tem jest częściowe umorze-

nie czynszu dzierżawnego, 
w wysokości maksymalnej 
do 81,3%. Ten rodzaj pomocy 
będzie kierowany do przedsię-
biorców, którzy wykażą spa-
dek obrotów w wysokości od 
50% wzwyż, czyli od 50% do 
100%.

Dlaczego tylko 81,3, a nie 
100%? Gliwice to przecież 
jedno z najbogatszych miast 
w Polsce.

Ta wartość jest dość ściśle wyli-
czona, bo odpowiada po prostu 
kwocie netto. Niestety, nawet 
przy umorzeniu należności 
nie zmienia się tzw. podstawa 
opodatkowania, czyli miasto 
będzie musiało odprowadzić do 
budżetu państwa podatek VAT, 
wynikający z każdej wystawio-
nej faktury. 

Dlaczego przedsiębiorca 
musi zapłacić VAt?

Ponieważ ustawodawca nie 
zmienił obowiązujących w tym 
w zakresie uregulowań praw-
nych. Jeśli chodzi o przepisy 
rangi ustawowej, miasta nie 
zostały zwolnione z koniecz-
ności odprowadzania VAT-u. 
Gdyby tak było, moglibyśmy 
umarzać należności w 100%. 
Niestety, VAT dalej jest obcią-
żeniem, będzie więc płacony 
przez przedsiębiorcę miastu, 
a miasto przekaże go dalej, do 
budżetu państwa. 

częściowe umorzenie na-
leżności to tylko jedna 
z proponowanych przez 
Gliwice ulg w zakresie 
czynszów. Jakie są pozo-
stałe?

Oferujemy także możliwość 
rozłożenia należności na mak-
symalnie 12 miesięcznych rat. 
Dotyczy to tych firm, które 
odnotowały przynajmniej 30% 
spadek obrotów. Natomiast 
podmioty, których spadek ob-
rotów wynosi co najmniej 15% 
mają możliwość odroczenia ter-
minu płatności, maksymalnie 
do końca bieżącego roku. Do-
datkowo Rada Miasta Gliwice 
wyraziła zgodę na odstąpienie 
od dochodzenia należności cy-
wilnoprawnych. 

co to dokładnie oznacza? 
Jak należy rozumieć kwe-
stię niedochodzenia przez 
miasto należności?

Dzięki uchwale podjętej przez 
radnych mamy możliwość 
„zawieszenia” czynności win-
dykacyjnych, co oznacza dla 
przedsiębiorcy pewność, że do 
końca 2020 r. miasto nie będzie 
kierować wezwań do zapłaty 
czy wniosków do sądu o wy-
danie nakazu zapłaty z tytułu 
należności wynikających z za-
wartych umów najmu, umów 
dzierżaw, opłat za użytkowanie 
wieczyste i opłaty przekształ-
ceniowej. Warto też zwrócić 
uwagę, że słowo „należności” 
jest kluczowe w całej ofercie 
pomocowej miasta, ponieważ 
podstawą jego zdefiniowania 
jest ustawa o finansach pu-
blicznych. Mówiąc w skrócie, 
należnością jest coś, co pozo-
staje do zapłaty. W momencie 
zapłaty należność przestaje nią 
być, nie ma więc możliwości jej 
umorzenia.

Ale faktury są wciąż przez 
miasto wystawiane?

Wystawianie faktur zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
jest koniecznością. Jeżeli przed-
siębiorca nie jest w stanie regu-
lować należności wynikających 
z umowy, złoży wniosek i będzie 
mógł skorzystać z ulg, to należ-
ność wynikająca z tych faktur 
będzie mogła być w części umo-
rzona lub rozłożona na raty. 

opłaty za użytkowane nie-
ruchomości to niejedyne 

koszty stałe, jakie muszą 
ponosić przedsiębiorcy. na 
czym polegają wprowadzo-
ne przez miasto ulgi podat-
kowe?

Prezydent Miasta nie jest 
uprawniony do zwalniania 
z podatku, obniżania jego wy-
sokości lub zaniechania jego 
poboru. Miasto może jednak 
(na podstawie art. 67a Ordy-
nacji podatkowej) na wniosek 
podatnika odroczyć termin 
płatności podatku lub zaległości 
podatkowej, rozłożyć te należ-
ności na raty, a także umorzyć 
w całości lub części zaległości 
podatkowe, odsetki za zwło-
kę lub opłatę prolongacyjną. 
Rozpatrywaniem wniosków 
w tej sprawie zajmuje się Wy-
dział Podatków i Opłat Urzędu 
Miejskiego. Wnioskodawca 
musi oczywiście uzasadnić, że 
to właśnie pandemia korona-
wirusa wpłynęła negatywnie 
na stan jego przedsiębiorstwa.

A jaki związek z pandemią 
ma opłata za kawiarniane 
ogródki?

Kryzys w branży gastronomicz-
nej cudownie nie zniknie wraz 
z ogłoszeniem końca stanu epi-
demii. Obniżenie opłaty za za-
jęcie pasa drogowego na popu-
larne „ogródki” aż o 70% z całą 
pewnością będzie istotnym od-
ciążeniem dla wielu gliwickich 
obiektów gastronomicznych, 

także po złagodzeniu obowią-
zujących ograniczeń. Wnioski 
w tej sprawie należy kierować, 
tak jak do tej pory, do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

trzeba przyznać, że oferta 
instrumentów pomoco-
wych jest dość obszerna, 
a przedsiębiorcy chcący 
z niej skorzystać muszą być 
przygotowani na koniecz-
ność zgromadzenia pliku 
dokumentów. Gdzie mogą 
szukać ewentualnej pomo-
cy i odpowiedzi na pojawia-
jące się w trakcie wypełnia-
nia wniosków pytania?

Jak wspomniałam wcześniej, 
wątpliwości podatkowe po-
może rozstrzygnąć Wydział 
Podatków i Opłat UM, a na 
pytania w kwestii opłat za 
ogródki odpowiedzą pracow-
nicy ZDM-u. Natomiast wnioski 
oraz ewentualne wątpliwości 
w sprawie należności z tytułu 
użytkowania miejskich nieru-
chomości należy kierować do 
podmiotu, z którym zawarta 
została umowa najmu (np. ZBM 
I TBS, ZMB II TBS, MZUK, ZDM, 
szkoła czy stosowny wydział 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach). Zachęcam również do 
skorzystania ze szczegółowej 
instrukcji korzystania z pakietu 
pomocy, przygotowanej przez 
Referat Komunikacji Społecznej 
UM. Znajdą ją Państwo w na 
stronach 4–6 tego numeru MSI, 
a także na stronach interne-
towych Gliwice.eu oraz Bip.
gliwice.eu.

Jak długo przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pomoc?

Może to być nawet kilka mie-
sięcy. Przyjęliśmy, że pomoc 
będzie udzielana w okresie 
trwania stanu epidemicznego 
bądź stanu epidemii. W prak-
tyce będzie to polegało na tym, 
że przedsiębiorcy być może na-
wet kilka razy będą mogli złożyć 
wniosek, jeżeli będą chcieli na-
dal skorzystać z pomocy miasta. 
Na przykład pierwszy wniosek 
można złożyć w maju, wykazu-
jąc spadek obrotów za marzec 
i kwiecień. Gdy epidemia będzie 
trwała nadal, przedsiębiorca 
może złożyć wniosek ponownie, 
wykazując spadek obrotów za 
kolejne miesiące, np. za maj 
i czerwiec. I tak aż do końca 
epidemii.  
 (ap)

Pomoc do końca epidemii
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Aleksandra Wysocka 
zastępca prezydenta Gliwic

https://gliwice.eu
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Czynsze za lokale  
i nieruchomości  
miejskie

UlGA oD MiAStA

Umorzenie części czynszów za miejskie lokale i nieruchomości, ulgi w zapłacie podatków lokal-
nych oraz o 70% mniejsza opłata za zajęcie pasa drogowego na tzw. „ogródki” – Gliwicki pakiet 
pomocy dla przedsiębiorców wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego 
opublikowane zostały podjęte przez gliwickich radnych uchwały, na mocy których przedsiębiorcy 
poszkodowani przez rządowe ograniczenia związane z epidemią mogą uzyskać od miasta różnego 
rodzaju ulgi w kosztach prowadzenia działalności.

PomoC dla 
przedsiębiorców

odstąpienie od dochodzenia należności
Jeżeli przedsiębiorca z powodu pogorszenia płynności finansowej ze względu na COVID-19 ma zaległości z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub opłaty 
za użytkowanie, użytkowanie wieczyste bądź w opłacie przekształceniowej, miasto może na jego wniosek czasowo (od 14 marca do 31 grudnia 2020 r.)  
odstąpić od dochodzenia swoich należności.

UWAGA! odstąpienie od dochodzenia należności nie oznacza ich umorzenia. To tylko „zawieszenie” czynności windykacyjnych, czyli pewność dla 
przedsiębiorcy, że do końca 2020 r. miasto nie będzie z tego tytułu kierować wezwań do zapłaty, wniosków do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO 
POBRANIA (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 
formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy 
formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny 
wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

UWAGA! Przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj. spadek obrotów gospodarczych – z powodu coViD-19. Będzie 
to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku 
gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć łączny obrót z do-
wolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r., do porównania 
spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

Szczegółowe zasady udzielania przez miasto ulg w tym zakresie 
określa Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 
2020 r., która obowiązuje od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą 
na jej podstawie skorzystać m.in. z odroczenia terminu zapłaty 
należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy i opłat za użytkowa-
nie miejskich nieruchomości do końca 2020 r., umorzenia części 
należnego czynszu i opłat za użytkowanie lub rozłożenia ich na raty.

umorzenie lub rozłożenie czynszu na raty
Na podstawie wspomnianej wyżej uchwały przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo korzystają na podstawie umów użytko-
wania z lokali lub nieruchomości miejskich, a z powodu ograniczeń związanych z pandemią mają problemy z płynnością finansową, 
mogą również ubiegać się o:

 umorzenie czynszu do 81,3% jego wysokości
       lub
 rozłożenie czynszu na maksymalnie 12 rat
      lub
 odroczenie terminu spłaty należności do 31 grudnia 2020 r.

https://bip.gliwice.eu/strona%3D51
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/13066.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/13066.pdf
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Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/
FORMULARZE DO POBRANIA (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/strona=51, należy wybrać w polu wyszukiwania „Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami – formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnopraw-
nych w związku z COVID-19”). Dostępne są trzy formularze do wyboru, w zależności od terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Należy go skierować do podmiotu, z którym zawarta została umowa najmu (np. ZBM I TBS,ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła czy stosowny 
wydział Urzędu Miejskiego w Gliwicach).

Podobnie jak w przypadku wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności, przedsiębiorca musi wykazać pogorszenie płynności finansowej – tj. 
spadek obrotów gospodarczych – z powodu coViD-19. Będzie to stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego. W przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za 
miesiące uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Podmioty, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć 
łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, które rozpoczęły działalność po  
1 stycznia 2020 r., do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

Ulgi uzależnione są od wykazanego przez wnioskodawcę spadku obrotów. Jeżeli:
 spadek obrotów wyniósł od 50% do 100% – umorzona zostanie odpowiadająca mu część czynszu 

(np. spadek obrotów wynosi 75% – umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej jednak niż 81,3%,
 spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% – należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,
 spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% – termin spłaty należności zostanie odroczony do końca 2020 r.

UWAGA! na tego typu pomoc mogą liczyć wyłącznie te podmioty, które nie zalegały z opłatami na koniec 2019 r., a także na podsta-
wie przepisów unijnych dotyczących dozwolonej pomocy publicznej – były w dobrej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.  
Do wniosku należy dołączyć wymagane w uchwale załączniki, tj. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekom-
pensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu coViD-19 (można go znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego, zakładka WIRTUALNE BIURO OBSŁUGI/FORMULARZE DO POBRANIA/„Wydział Gospodarki Nieruchomościami – formularze dla 
przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19 (bezpośredni link: https://bip.
gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx) oraz dokumenty potwierdzające spadek obrotów.

 Przykład 1 

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 75% w stosunku 
do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Umorzone mogą zostać:

 75% należności głównej przypadającej za okres od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego, czyli 14 marca, do dnia poprzedzającego złożenie 
wniosku, czyli do 9 maja;

 w całości odsetki od dnia wymagalności do dnia umorzenia; 
  w całości rekompensata, czyli tzw. 40 euro;

Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal i ten sam przedsiębiorca złoży kolejny wniosek 7 lipca 2020 r., wykazując spadek obrotów za maj i czerwiec 
2020r. w stosunku do maja i czerwca 2019 r. w wysokości 90%, to umorzone zostanie (j.w.) 81,3% należności przypadającej za okres od 10 maja 
2020 r. do 6 lipca 2020 r., w całości odsetki od terminu wymagalności do dnia umorzenia oraz w całości rekompensata, czyli tzw. 40 euro. 

 Przykład 2 

Przedsiębiorca składa wniosek 10 maja br. i wykazuje spadek obrotów w marcu i kwietniu na poziomie 35% w stosunku 
do analogicznego okresu roku ubiegłego. Może liczyć na ulgę w postaci:
1.  zgody na rozłożenie na 12 równych miesięcznych rat (w przypadku zaokrągleń pierwsza lub ostatnia rata mogą się różnić od pozostałych):

 należności głównej wynikającej z zawartej umowy; 
 odsetek naliczonych od należności głównej, przypadających za okres od terminu wymagalności do dnia zawarcia ugody o rozłożenie na raty;
 rekompensaty za koszty odzyskania należności naliczonych zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóź-

nieniom w transakcjach handlowych (tzw. 40 euro), 
         lub
2. odroczenia terminu zapłaty należności do 31 grudnia 2020 r. 

inFoRmaCji Udziela:
ZBM i tBS:  tel. 32/339-29-41, 32/339-29-11, e-mail:  pomoc@zbmgliwice.pl
ZBM ii tBS: tel. 32/331-06-01, 32/300-00-24, e-mail:  mhubsch@tbs2.pl, maleksandrowicz@tbs2.pl
MZUk: tel. 32/335-61-58, 32/335-04-54
ZDM: tel. 32/300-86-53, 32/300-86-45
Wydział Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach: tel. 32/338-64-20,  32/338-64-17, e-mail: gn@um.gliwice.pl

UlGA oD MiAStA

https://bip.gliwice.eu/strona%3D51
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/GN_21_2.xlsx
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Prezydent Miasta jako organ podatkowy nie jest uprawniony do zwalniania z podatku, obniżania jego wysokości lub zaniechania jego poboru. 
Miasto może jednak (na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej) na wniosek podatnika i w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem 
lub interesem publicznym udzielić następujących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,
 umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (zaległością podatkową jest 

podatek lub jego rata nieuregulowana w terminie płatności) – w związku z czym np. z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku 
od nieruchomości osób fizycznych za ii kwartał 2020 r. lub podatku od nieruchomości osób prawnych za maj 2020 r. można wystąpić 
po dniu 15 maja br.

Dzięki podjęciu na ostatniej sesji Rady Miasta Uchwały XIV/233/2020, zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (czyli 
należności wysokości połowy odsetek ustawowych, jaką nalicza się za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości), od 1 kwietnia br. miasto nie 
będzie tej opłaty naliczać.

Gdzie złożyć wniosek? 
Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego. Wniosek musi być pisemny i opatrzony podpisem 
podatnika lub osób go reprezentujących. Można przesłać go w formie papierowej (pocztą tradycyjną lub złożyć w skrzynce umiejscowionej 
przed Biurem Podawczym Urzędu Miejskiego, przy wejściu od strony ulicy Wyszyńskiego) lub drogą elektroniczną, z kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (w takim wypadku powinien zawierać adres elektroniczny SEKAP/ePUAP 
wnoszącego podanie).

W złożonym wniosku należy wskazać rodzaj preferowanej ulgi (z wyżej wymienionych), rodzaj zobowiązania podatkowego wraz z okresami (np. 
podatek za dany kwartał przy osobach fizycznych lub za miesiąc/e przy osobach prawnych), a w przypadku odroczenia, rozłożenia na raty – pro-
ponowane nowe terminy płatności.

Wnioskodawca powinien opisać, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na jego przedsiębiorstwo oraz przedstawić informacje świadczące 
o pogorszeniu się sytuacji finansowej, tj. o spadku obrotów (należy porównać okres od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym złożono wniosek, do analogicznego okresu ubiegłego roku) oraz/lub pogorszeniu się płynności finansowej firmy w okresie 
od wystąpienia epidemii do dnia złożenia wniosku. 

W przypadku wniosku o umorzenie zaległości podatkowych dodatkowo wymagane są dokumenty potwierdzające powyższe fakty:
 os. prawne – np. kserokopie rachunków zysków i strat za ostatni rok, raporty lub zestawienia finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. 

do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek;
 os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – np. raporty, wydruki z księgi przychodów i rozchodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 

końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek oraz za rok ubiegły.

UWAGA! Powyższe ulgi stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. niezbędne jest 
zatem dołączenie do wniosku wypełnionego formularza dostępnego pod adresem: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/PO_134_2.pdf

inFoRmaCji Udziela:
Wydział Podatków i opłat Urzędu Miejskiego: tel.: 32/239-11-07, 32/239-13-07, e-mail: po@um.gliwice.pl

70% mnieJ zA KAwiArniAne „oGródKi”

uLGi podATKowe

UlGA oD MiAStA

23 kwietnia gliwiccy radni podjęli również Uchwałę XIV/239/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta. Na tej podstawie miasto do końca roku obniży 
o 70% opłatę za zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność gastronomiczną, czyli popularne „ogródki”. Po zakończeniu ograniczeń 
związanych z epidemią będzie to istotnym odciążeniem dla wielu gliwickich obiektów gastronomicznych.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego. nowa stawka za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego z przeznaczeniem na sezonowe prowadzenie działalności gastronomicznej wyniesie:
 0,30 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii gminnych i powiatowych;
 0,60 zł za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dróg zaliczonych do kategorii wojewódzkich i krajowych będących w zarządzie Prezy-

denta Miasta Gliwice.

Gdzie złożyć wniosek? 
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wydaje Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Formularz wniosku można pobrać ze strony https://zdm.gliwice.pl/obsluga-klienta (bezpośredni link: https://zdm.gliwice.pl/sites/default/
files/inline-files/wniosek_3f.pdf).

inFoRmaCji Udziela:
ZDM: tel. 32/300-86-55, e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu

http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/13035.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/PO_134_2.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/13062.pdf
https://zdm.gliwice.pl/obsluga-klienta
https://zdm.gliwice.pl/sites/default/files/inline-files/wniosek_3f.pdf
https://zdm.gliwice.pl/sites/default/files/inline-files/wniosek_3f.pdf
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WARto WiEDZiEĆ

Urząd Miejski w Gliwicach musiał błyskawicznie dostosować się do zmienionej rze-
czywistości. Funkcjonuje nieprzerwanie i pomimo ograniczeń umożliwia mieszkańcom 
załatwianie tysięcy spraw.
W związku z zagrożeniem koro-
nawirusem praktycznie z dnia na 
dzień Urząd Miejski musiał dosto-
sować się do nowych przepisów, 
nowych procedur i nowych zasad 
dotyczących zapewnienia bezpie-
czeństwa pracownikom i miesz-
kańcom załatwiającym sprawy.  
– Sytuacja wciąż się zmienia, 
ale my potrafimy już szybko re-
agować. Pomimo koniecznych 
ograniczeń, funkcjonujemy nie-
przerwanie – mówi Katarzyna 
Duława, naczelnik Biura Obsługi 
Interesantów w gliwickim urzę-
dzie. 

To właśnie Biuro obsługi intere-
santów było tym miejscem, do 
którego wcześniej w pierwszej 
kolejności masowo trafiali klienci. 
Teraz sale opustoszały, a do środka 
wpuszczane są pojedyncze osoby. 
To jednak tylko pozorna stagnacja. 
Obsługę osobistą klientów ograni-
czono do niezbędnego minimum, 
ale równocześnie zabezpieczono 
ciągłość najważniejszych usług dla 
mieszkańców. 

Magistrat 
pracuje, ale 
w zmienionych 
warunkach. 

Urzędników na miejscu jest mniej, 
bo część opiekuje się dziećmi, 
część skierowano na tzw. posto-
jowe, a około 20% pracuje w do-
mach. Do minimum ograniczono 
liczbę klientów wchodzących do 
budynku, preferowane jest zdalne 
załatwianie spraw. Wszystkie wizy-
ty wymagają obecnie wcześniej-

szego umówienia telefonicznego 
i odpowiedniego zabezpieczenia. 
Pracownicy zaopatrzeni zostali 
w odpowiednie środki ochrony 
osobistej, a klienci muszą być 
w maseczkach, dezynfekować 
ręce, jest im też każdorazowo 
mierzona temperatura. 

Od 16 marca do budynku przy 
ul. Zwycięstwa i w filii UM przy 
ul. Jasnej weszło ponad 4000 
klientów – działo się tak w sytu-
acjach, w których załatwienie lub 
sfinalizowanie urzędowej sprawy 
wymagało kontaktu osobistego. 
W tej grupie byli mieszkańcy przyj-
mowani na stanowiskach obsługi 
w BOI (zajmujących się wydawa-
niem dowodów osobistych, praw 
jazdy czy zgłoszeniami do Urzędu 
Stanu Cywilnego), a także odbie-
rający niezbędne dokumenty od 
pracowników poszczególnych 
wydziałów.

Przykładowo na stanowiskach 
Wydziału komunikacji od poło-
wy marca obsłużono około 1000 
osób. – Nie wszystkie sprawy, 
którymi się zajmujemy, można 
w pełni załatwić przez internet. 
W całości elektronicznie odby-
wa się teraz zgłaszanie nabycia 
i zbycia pojazdu. Pozostałe spra-
wy, np. rejestracje pojazdów, 
załatwiane są z wykorzystaniem 
urny znajdującej się w budyn-
ku urzędu, w której zaintere-
sowani klienci pozostawiają 
komplet dokumentów. Odbiór 
przygotowanych pozwoleń 
czasowych, dowodów rejestra-
cyjnych i tablic odbywa się po 
telefonicznym zaproszeniu do 

urzędu. W sali obsługi naszego 
wydziału na razie mieszkańcy 
przyjmowani są pojedynczo, 
niezależnie od liczby czynnych 
stanowisk – wyjaśnia Beata 
Szczepankiewicz, naczelnik 
Wydziału Komunikacji. 

Wydział Spraw obywatelskich, 
który zajmuje się m.in. wyda-
waniem dowodów osobistych 
i zaświadczeń meldunkowych, 
udostępnianiem danych z rejestru 
PESEL i rejestru mieszkańców, od 
połowy marca przyjął w urzędzie 
ponad 430 osób. – W tym okresie 
jak zawsze rozpatrywaliśmy też 
liczne wnioski, wpłynęło ich do nas 
dwa razy więcej w formie elektro-
nicznej niż papierowej, odpowied-
nio około 1400 i 700 – informuje 
naczelnik Janusz Górecki. 

Urząd Stanu cywilnego także 
w pełni realizuje swoje zadania, 
choć wiele z nich wymaga kon-
taktu osobistego. Drogą elektro-
niczną odbywa się obecnie np. 
większość zgłoszeń urodzeń – od 
16 marca zarejestrowano prawie 
300 dzieci. – Na miejscu w UM 
załatwiane muszą być m.in. for-
malności ślubne, bo w Gliwicach 
udzielane są zaplanowane wcze-
śniej śluby, oczywiście z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa. 
W urzędzie zgłaszane są też zgony. 
Zorganizowaliśmy w tym celu 
oddzielne, bezpieczne stanowisko 
przyjmowania mieszkańców. Ze 
względu na sytuację sanitarno-
-epidemiologiczną w kraju, czas 
załatwiania niektórych spraw nie-
stety się wydłużył – mówi Iwona 
Ciosek, zastępca kierownika USC.

Urząd Miejski w Gliwi-
cach na dużą skalę obsłu-
guje teraz mieszkańców 
telefonicznie. Dotyczy to 
wszystkich wydziałów. 

Od połowy marca odnotowano 
ponad 22 tysiące telefonicznych 
porad, z których każda trwała nie 
krócej niż 15 minut. Umożliwiły 
one m.in. udzielanie pełnych 
informacji w konkretnych kwe-
stiach, załatwianie spraw, które 
nie wymagają wizyty w urzędzie 
czy pomoc w poprawnym wypeł-
nianiu elektronicznych formularzy. 

Gliwicki magistrat jest także goto-
wy na rozpatrywanie jak najwięk-
szej liczby spraw w formie elektro-
nicznej. – Prosimy mieszkańców, 
aby w trosce o bezpieczeństwo 
zdrowotne wysyłali jak najwięcej 
pism przez internet. Zagrożenie 
epidemiczne może nam towarzy-
szyć przez dłuższy czas. Dlatego 
warto założyć profil zaufany, po-
świadczający naszą tożsamość, 
niezbędny przy elektronicznym 
załatwianiu wielu spraw urzę-
dowych – zachęca Katarzyna 
Duława. 

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
od kilku lat działa punkt potwier-
dzający profil zaufany. Zaintere-
sowanie rośnie, ale możliwości 
obsługi klientów są ograniczone. 
– Zamiast czekać na wizytę w UM, 
można założyć tymczasowy pro-
fil zaufany. Został wprowadzony 
przez Ministerstwo Cyfryzacji i nie 

wymaga osobistej wizyty w punk-
cie potwierdzającym. Wystarczy 
posiadać sprzęt z dostępem do 
internetu i kamerą, dzięki której 
pracownik ministerstwa potwier-
dzi zdalnie naszą tożsamość – in-
formuje Krystyna Kasprzyk z Biura 
Obsługi Interesantów. 

Nie wszyscy korzystają jednak z in-
ternetu i nie każdą sprawę można 
w całości procedować zdalnie. 
Biuro Podawcze przyjmuje nadal 
wiele korespondencji w formie 
tradycyjnej, którą mieszkańcy 
przekazują przede wszystkim do 
specjalnie przygotowanych urn, 
a w mniejszej części za pośred-
nictwem poczty. 

Przez półtora miesiąca do Urzędu 
Miejskiego trafiło prawie 8 tysięcy 
korespondencji w formie papiero-
wej. Wszystkie listy są na bieżąco 
ozonowane i dopiero następnego 
dnia przesyłane z Biura Podawcze-
go do właściwych wydziałów me-
rytorycznych. W tym samym cza-
sie na ogólny adres e-mailowy UM 
wpłynęło prawie 2600 zwykłych 
korespondencji elektronicznych 
oraz prawie 2900 pism opatrzo-
nych podpisem kwalifikowanym 
(inne korespondencje trafiały 
bezpośrednio do wydziałów). 

Szczegółowe informacje do-
tyczące obecnego funkcjono-
wania magistratu znajdują się 
w Biuletynie informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (https://bip.gliwice.eu), 
są też na bieżąco zamieszczane 
na stronie internetowej miasta 
(www.gliwice.eu).  (al)

Jak działa Urząd Miejski? 
tu zaszły zmiany

http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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Nazwa adres TelefoN www INformacja

Jak w Dym Główna 8, Gliwice – Łabędy 731-886-084 jakwdym.pl
Pizza z pieca opalanego drewnem, niepowtarzalne sosy oraz możliwość 

własnej kombinacji pizzy. Dania główne, zapiekanki oraz placek po 
węgiersku

Bar Teatralny Kościuszki 12, Gliwice 32/231-47-21 https://pl-pl.facebook.com/bar.teatralny/ Przyjmujemy zamówienia na wynos i z odbiorem własnym, w godzi-
nach 8.00–18.00 (sobota 8.00–17.00)

Restauracja Zodiak Tarnogórska 12A, Szałsza 32/230-64-99 www.zodiak.gliwice.pl Odbiór osobisty w godzinach 12.00–16.00

trio catering & Bar Zygmunta Starego 20, Gliwice 32/330-83-10, 501-606-242 www.triocatering.pl Nasze menu dostępne jest na stronie oraz na Facebooku

Sushi kushi Gliwice Bankowa 8, Gliwice 32/723-27-82, 535-640-922 sushikushi.com/gliwice Sushi, zupy, makarony, desery, zamówienia telefonicznie lub online. 
Odbiór w lokalu lub z dowozem na terenie Gliwic

Pierogi Z Michy Żurawia 55, Gliwice 511-816-755 https://pl-pl.facebook.com/pierogizmichy Czynne w godzinach 12.00–17.00. Dostawa tylko na terenie Gliwic: 3 
zł. Wydajemy też na wynos. Zadzwoń, zamów i odbieraj bez kolejki

Zjedz Se nocom Łużycka 24, Gliwice 539-331-973 https://www.facebook.com/zjedzsenocom Zasady dostawy: Dowozimy w obrębie 15 km od naszej restauracji. 
Koszt dowozu to 1 zł za 1 km.

Pizza Saluto Rynek 14, Gliwice 32/337-40-40 www.pizzasaluto.pl
Od 10.00–22.00. Zamówienia: telefonicznie, na stronie internetowej, przez 

naszą aplikację mobilną oraz przez Pyszne.pl. Możliwość dostawy bezkontak-
towej (warunkiem jest opłacenie online i dodanie odpowiedniej notatki do 

zamówienia)

Toster Bankowa 7, Gliwice 507-416-822 https://www.facebook.com/tostergl/ Sałatki, nasze jedyne w swoim rodzaju TOSTY i bułeczki BAO

Bistro Staroofka Dolnych Wałów 5, Gliwice 694-674-464 https://www.bistrostaroofka.pl/ Polska, dania obiadowe, lunch

Juicy lucy Burger Bar Raciborska 5, Gliwice 505-233-124 https://juicylucy.pl/ Burgery

Nocny Marek Pszczyńska 65a, Gliwice 888-121-444 https://www.nmpizza.pl/ Włoska pizza 

Pierogi na Piasku Na Piasku 1, Gliwice 32/231-62-46 https://pl-pl.facebook.com/pieroginapiasku Pierogi, zupy

Polsko Włoski Pasta 
Express Dworcowa 26, Gliwice 733-111-191 http://www.polskowloski.pl/ Włoska, makarony, pizza 

Qchnia kuchnie 
świata Dworcowa 45, Gliwice 796-775-444 http://www.qchnia.org/ Kuchnia międzynarodowa

Restauracja Pizzeria 
Pod Drewnianym 

Bocianem 
Paderewskiego 56d, Gliwice 668-698-660 http://www.drewnianybocian.com.pl/ Dania na lunch, pizza, sałatki

Ryokan Sushi Jana Siemińskiego 18, Gliwice 794-712-911 https://www.ryokansushi.pl/ Japońska, sushi

Shrimp House Dolnych Wałów 8, Gliwice 888-385-777 https://shrimp-house.pl/ Owoce morza

Superfranco Okopowa 2, Gliwice 737-707-060 http://superfranco.pl/gliwice/ Dania na lunch, pizza

Ale Pycha! Pierogar-
nio-naleśnikarnia Żwirki i Wigury 73, Gliwice 575-725-845

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/
Family-Style-Restaurant/Ale-pycha-Pierogarnio-Na-

le%C5%9Bnikarnia-315681932530040/
Pierogi, naleśniki

Alibi Pizza Pub  
& Restaurant Wolności 58, Przyszowice 510-804-515 https://pl-pl.facebook.com/alibipizza Pizza, włoska, dania na lunch

Andros Bar Nowy Świat 9, Gliwice 32/230-88-85, 506-327-581 http://www.kuchniadomowa.eu/ Dania na lunch, zupy 

Da Grasso Krupnicza 23, Gliwice 512-383-883 https://www.dagrasso.pl/ Pizza 

Freshburger Pszczyńska 49, Gliwice 537-316-666 https://www.freshburger.pl/ Burgery

kapadocja kebab 
Sikornik Czajki 19A, Gliwice 512-502-342 www.kapadocja.com.pl Kebab, burgery

Rośnie specjalna miejska baza lokali gastronomicznych – restauracji, barów, kawiarni, pizzerii – które oferują swoje 
dania klientom z dostawą do domu lub na wynos. Dziękujemy za odzew! lista ma już 83 pozycje i cały czas przyjmowa-
ne są nowe zgłoszenia. tworzymy tę bazę, dostępną na stronie Gliwice.eu, by pomóc przedsiębiorcom i gliwiczanom.
Prowadzisz taki lokal, a nie ma Cię jeszcze na liście? Zgłoś się (e-mail: promocja@um.gliwice.pl, temat: JEDZENIE NA WYNOS, konieczne info w treści: nazwa lokalu, jego 
adres i telefon kontaktowy, strona www – jeśli jest, krótka informacja o zasadach dostawy). Chcesz znaleźć lokal blisko siebie, sprawdzić czy jest ulubiona knajpka lub po 
prostu czegoś szukasz w pliku? Po otworzeniu listy, kliknij kombinację klawiszy Ctrl + F i wpisz interesującą Cię frazę.  (kik)

fo
t. 

Fr
ee
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k

Tam zamówisz 
posiłki i catering!

#GliwiceNaWynos

https://gliwice.eu/
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korova Burger Bar Kaczyniec 15, Gliwice 739-225-289 http://korovaburger.pl/ Burgery

krowa z knurowa 1 Maja 57, Knurów 732-550-394 https://www.krowazknurowa.pl/ Burgery

Maxi Pizza Młyńska 16, Gliwice 32/733-66-66 maxipizza.pl Pizza 

Napoli Pizzeria Odrowążów 101B, Gliwice 32/331-21-39 http://www.napoli-sosnica.pl/pizza.html Pizza 

Nocna Pizza Gliwice Podlesie 5, Gliwice 531-070-730 https://nocna-pizza.pl/ Pizza 

Pataya Sushi Bankowa 5, Gliwice 796-558-377 https://pataya.pl/ Sushi, japońska, tajska

Pizza Dominium Rynek 2, Gliwice 22/210-10-10 pizzadominium.pl Włoska, makarony, pizza 

Tito Tito Plebańska 7, Gliwice 721-696-969 www.titotito.pl Włoska, pizza 

Pizzarium Gliwice Jasna 40, Gliwice 661-570-909 https://www.facebook.com/pizzariumgliwice/ Pizza 

Pizzeria & Restauracja 
Bazylia Kopernika 49, Gliwice 32/238-18-97 https://www.bazyliagliwice.pl/ Włoska, makarony, pizza 

Pizzeria Radiola Lubliniecka 45, Gliwice 32/331-01-39 http://pizzeriaradiola.pl/ Kuchnia włoska, polska, pizza 
Po Prostu • Zapiekan-

ki • kebab
Księdza Antoniego Korczoka 48, 

Gliwice 795-769-957 https://www.poprostukebab.pl/ Kanapki, sałatki, kebab 

Prime kebab Raciborska 1a, Gliwice 577-775-009 http://www.primekebab.pl/ Dania na lunch, gyros, kebab
Sapori Divini Górnych Wałów 22, Gliwice 730-227-399, 730-224-655 https://saporidivini.pl/ Włoska, pizza 
Sushi House Młyńska 8, Gliwice 730-208-080 http://www.sushihouse.com.pl/ Sushi, japońska, zupy

Szamma  Raciborska 1, Gliwice 798-837-873 https://szamma-dom-polskiego-wina-aiii.business.site/ Dania obiadowe, pizza 
Zapiekanki Z ogórem 

czy Bez? Rynek 7, Gliwice 508-574-567 https://www.facebook.com/zogoremczybez/ Kanapki, przekąski, amerykańska 

Zdrowa krowa Raciborska 2, Gliwice 733-253-730 zdrowakrowa.com Burgery, amerykańska, sałatki 
Biesiadowo Młyńska 8, Gliwice  32/230-08-32 https://biesiadowo.pl/z-gliwice-ul-mlynska Burgery, amerykańska, pizza

chaps - Pulled Meat Krupnicza 1, Gliwice 516-154-817 https://www.facebook.com/chapsgliwice/ Kanapki, burgery 
Domek Smaków Reymonta 5, Gliwice – Sośnica 510-107-702 https://pl-pl.facebook.com/domek.smakow.sosnica Zupy, kuchnia polska

Fabryka naleśników 
Zwycięstwa Zwycięstwa 12, Gliwice  666-190-180, 668-953-193 https://pl-pl.facebook.com/FabrykaNalesnikow Naleśniki, słodkości

Pizzeria Piwniczka Łużycka 2e, Gliwice 32/335-44-82 piwniczka-gliwice.pl Polska, dania na lunch, pizza 
Pizzeria Vinci Sikornik 15, Gliwice 32/232-22-22 www.pizzeriavinci.pl Włoska, makarony, zupy 

Restauracja u Gawła Łabędzka 26, Gliwice 601-428-253 https://pl-pl.facebook.com/RESTAURACJAUGAWLA/ Dania obiadowe, kuchnia polska, makarony
Burger non-Stop Chorzowska 153 C, Gliwice 573-402-697 www.burgernonstop.eatbu.com Burgery

Dobry Zbeer Zygmunta Starego 11a, Gliwice 691-473-239 https://www.facebook.com/DobryZbeer/ Dania na lunch, zupy, międzynarodowa 
Paris Paris Krupnicza 19, Gliwice 882-144-946 https://parisgliwice.pl/ Francuska, dania na lunch
Mihiderka Kaczyniec 13, Gliwice 32/231-11-49 http://www.mihiderka.pl/ Wegańska, wegetariańska, burgery

thai Vege – Po Prostu 
co najlepsze Dla ciebie Basztowa 5, Gliwice 574-079-878 https://www.facebook.com/thaivege/ Wegańska, wegetariańska

Smaczny Kredens Zabrska 18, Gliwice 503-327-803 https://pl-pl.facebook.com/smacznykredens/ Polska, dania obiadowe, lunch
Meet & Fit – Slow Food Lipowa 1, Gliwice 511-126-662 http://www.meetandfit.pl/gliwice Burgery, sałatki

Bar „U Piotra” Zwycięstwa 17, Gliwice 570-100-110, 32/232-24-02 www.obiady-gliwice.pl Kuchnia polska, dania obiadowe, lunch
czar Gar – Bar 

obiadowy Młyńska 8, Gliwice 666-085-950, 32/300-65-14 https://www.facebook.com/CzarBarGliwice/?ref=-
nearby_places Polska, dania obiadowe, lunch

kebab leyla Żwirki i Wigury 65, Gliwice 729-447-250 https://pl-pl.facebook.com/kebabLeyla/ Kebab
obiadowo Lubliniecka 45, Gliwice 32/307-22-00 www.obiadowo.com.pl Dania obiadowe, lunch, burgery

Bar Przypiecek Jana Pawła II 10, Gliwice 516-464-311 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Polish
-Restaurant/Przypiecek-408711839214851/ Polska, dania obiadowe

Micha Gliwice Barlickiego 15, Gliwice 668-004-929 https://www.facebook.com/michazupabar/ Zupy, dania obiadowe, lunch
Pizzeria casa Bella Floriańska 27, Gliwice 32/279-55-36 www.casabella.pl Pizzeria

Git&Fit Zdrowe 
Miejsce Czajki 1/2, Gliwice 32/442-11-65 https://pl-pl.facebook.com/zdrowemiejsce/ Restauracja europejska 

Bar Wesołe Gary St. Konarskiego 25, Gliwice 721-819-226 https://www.facebook.com/Bar-Weso%C5%82e-
Gary-102810901306618/ Dania obiadowe

orient Ekspres Lutycka 27, Gliwice 785-183-287 https://pl-pl.facebook.com/OrientEkspres.Gliwice Kuchnia bliskowschodnia, tajska

Restauracja Plado Górnych Wałów 42, Gliwice 32/413-06-60, 662-267-070 https://www.facebook.com/RestauracjaPlado/ Dania obiadowe, lunch

Wine Bar lofty Zygmunta Starego 24a, Gliwice 32/233-09-50 www.winebar-lofty.pl Dania obiadowe, lunch

Bar Pod Pierożkiem Okopowa 8, Gliwice 32/231-24-05 https://www.facebook.com/barpodpierozkiem/ Polska, dania obiadowe, lunch

Desa Gastrobar Rynek 22, Gliwice 519-575-559 https://www.facebook.com/desa.gastrobar/ Dania obiadowe, lunch, międzynarodowa 

Hemingway club Raciborska 2, Gliwice 32/332-74-60 https://pl-pl.facebook.com/clubhemingwaygliwice/ Dania obiadowe, lunch, międzynarodowa 

Gelateria Veneta Siemińskiego 18-20, Gliwice 504-705-701 https://gelateriaveneta.pl/ Lody – zamów przez Messenger na FB lub telefonicznie (przywozimy 
bez opłat za dostawę)

Restauracja  
trzy światy Kilińskiego 10, Gliwice 32/230-45-56 https://pl-pl.facebook.com/3swiatycom Dowóz na terenie Gliwic jest bezpłatny. Dowóz poza terem Gliwic 

ustalany jest indywidualnie przy zamówieniu

komu Hummus? Plebańska 16, Gliwice 575-070-565 https://pl-pl.facebook.com/komuhummus/
Hummus, wegańskie i wegetariańskie wrapsy, gorące pity i słoiki 

mocy. Na dowóz lub z odbiorem osobistym przez okienko. Dostawa do 
6 km 5 zł, powyżej 6 km 10 zł

 Stara Szwajcaria Łabędzka 6, Gliwice 783-783-394 www.staraszwajcaria.pl Zestawy lunchowe, dania obiadowe kuchnii Polskiej, catering 
(również dla firm). Zamów z dowozem lub odbiorem osobistym

Restauracja kwartet Jerzego Popiełuszki 11, Gliwice 668-425-374 https://www.facebook.com/RestauracjaKwartet/
Codziennie nowe danie dnia w promocyjnej cenie 23 zł (zupa+drugie 
danie). Zamówienia można składać telefonicznie lub w wiadomości 

prywatnej na FB. Bezpłatna dostawa na terenie Łabęd

 cukiernia śnieżka Bednarska 5, Gliwice 32/238-20-30
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/

Bakery/Cukiernia-%C5%9Anie%C5%BC-
ka-531705350272307/

Ciastka i torty, dowozimy od godziny 8.00–16.00

trattoria la Rustica Daszyńskiego 540, Gliwice 32/724-03-08 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Pizza
-Place/Trattoria-la-rustica-308968209206679/

Kuchnia włoska, makarony, pizza z pieca opalanego drewnem, 
desery

Vege Express  
Bar Wegański Bednarska 11, Gliwice 577-652-419 www.facebook.com/vegeexpressgliwice Kuchnia roślinna, dania wegańskie w słoikach

Bo Grill&Restaurant Plebańska 5, Gliwice 606-641-841 https://zamowienia.bogrill.pl
Dania mięsne, warzywa z pieca opalanego drewnem, domowe klasyki, 

pierogi, gołąbki. Zamówienia przez stronę internetową, codziennie w godz. 
12.00–18.00. Płatność poprzez szybkie przelewy internetowe lub blik

Restauracja Helion Literatów 76, Gliwice 32/234-07-86, 509-921-275 www.helioncatering.pl Kuchnia polska. Danie dnia w cenie 15,50 zł. Bezpłatna dostawa na 
terenie Łabęd i Kopernika

Restauracja chata 
Polaka Kozielska 297, Gliwice 32/302-22-22 www.chatapolaka.pl Menu jest dostępne na stronie internetowej. Odbiór własny lub 

dowóz. Czynne w godzinach od 11:00 do 19:00.

Restauracja DiVino Grottgera 58, Gliwice 531-551-058 www.divino.com.pl Zamówienia na wynos z odbiorem własnym lub dostawą. Od wtorku 
do piątku w godz. od 13:00 do 18:00.

Polskie Przysmaki – 
catering s.c. Lekarska 12, Gliwice–Ostropa 535-660-535 https://www.facebook.com/Polskie-Przysmaki-Ca-

tering-Gliwice-107749534226421/
Codzienne menu dostępne na facebooku. Zamówienia na wynos 

oraz z dowozem.

Nazwa adres TelefoN www INformacja
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Roman Gardeła Gliwice 506-053-065 www.langsystems.pl 
Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Tłumaczenia przysięgłe, tj. akty urodzenia, ślubu, doku-
menty samochodowe, umowy, kontrakty itp. oraz tłumaczenia zwykłe. Przetłumaczone dokumen-
ty są przekazywane mailowo lub pocztą.

Eli-lang Dr Eleonora Joszko Gliwice 728-653-786
www.eli-lang.com.pl, 
el.pawlowicz@gmail.

com, kontakt@eli-lang.
com

Tłumacz języka angielskiego. Weryfikacja, redakcja i tworzenie tekstów. 
Specjalizacje to m.in. BHP, budownictwo, design, ekonomia, fotografia, medycyna i farmacja, 
ochrona środowiska i prawo.

FEinFEin Gliwice 600-102-330 www.feinfein.com Gliwicka pracownia biżuterii. Możliwa wysyłka (kurier DHL lub paczkomat) rzeczy do klientów 
w naszym regionie, jak i w całej Polsce.

Gabinety MARGA Gliwice Gliwice 505-098-653
www.terapiagliwice.pl, 
kontakt@terapiagliwi-

ce.pl

• Porada Fizjoterapeuty (Skype) • Ćwiczenia indywidualne dla dzieci (wady postawy, ogólnoroz-
wojowe) i dorosłych z fizjoterapeutą, • Porada logopedyczna, terapia logopedyczna, • Rewalidacja 
– indywidualne zajęcia z pedagogiem, zajęcia wspierające dla dzieci z trudościami w nauce. 

kancelaria Prawa Bankowego 
i Restrukturyzacyjnego Gliwice 502-647-786 www.KPBiR.pl, biuro@

kpbir.pl Porady prawne. Prawo bankowe, restrukturyzacja, upadłość firmy, upadłość konsumencka.

PRoinVESt GRoUP Sp. z o.o. Gliwice 501-588-873
www.proinvestgroup.pl, 
sekretariat@proinvest-

group.pl 
Usługi windykacyjne. Wszystkie formalności dokonywane zdalnie.

Biuro rachunkowe Gliwice 517-180-568 rozliczto@gmail.com Rozliczenia roczne PIT. Wypełnienie deklaracji, odliczenia, wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowe-
go, wydruk jednej kopii. Dokumenty można przekazać w formie skanu lub zdjęcia.

Zakład Fotograficzny 
Fotohelios Gliwice 32/231-39-58, 

604-410-599 www.fotohelios.pl Transmisje na żywo z uroczystości pogrzebowych, które pozwolą rodzinie i najbliższym na bezpo-
średnie przeżycie tych trudnych chwil. 

SAMAX Biuro Zarządzania 
Projektami inwestycyjnymi 

Elżbieta Ziaja
Gliwice 602-682-411 www.samax.eu, 

e.ziaja@samax.eu Szkolenia on-line otwarte oraz zamknięte dla klientów indywidualnych oraz firm.

Gabinety Psychologiczne Gliwice 695-599-202, 
603-777-771

www.psycholog-gliwice.
net.pl Pomoc psychologiczna, psychopedagogiczna i terapeutyczna.

centrum terapii i Wspomaga-
nia Rozwoju FocUS

Gliwice, 
Katowice 730-617-622 www.poradnia-interne-

towa.pl
Konsultacje, diagnozy oraz terapie online ze specjalistami (psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, 
logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), pedagog). Oferujemy także pomoc 
psychologiczną online dla firm.

Magdalena Plich Gliwice 605-918-813 Porady psychologiczne, wsparcie, konsultacje psychologiczne online lub telefonicznie. 
  Kancelaria Walkowski 

i kuczera Adwokaci i Radco-
wie Prawni sp. k

Gliwice 32/336-27-72
www.walkowskikuczera.pl, 
kancelaria@walkowski-

kuczera.pl

Zdalne porady prawne, sporządzanie umów i pism, opiniowanie umów, reprezentacja w sądzie 
na dalszym etapie postępowania. Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, 
finansowego, cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego.

Doradztwo Restruktury-
zacyjne Witold Walkowski 

- Syndycy śląscy
Gliwice 32/336-27-72 kancelariagliwice@

wp.pl
Zdalne doradztwo w sprawach upadłości i restrukturyzacji, doradztwo w sprawach upadłości 
konsumenckiej.

M Studio by Marta ochman Gliwice
m.marta.ochman@

gmail.com, instagram 
marta_mstudio

Szkolenia social media dla branży beauty w formie ONLINE. Na szkoleniu poruszane są tematy związane 
z Facebookiem oraz Instagramem – jak powinny wyglądać profesjonalne konta, które są wizytówką 
dla branży beauty, profesjonalne grafiki, logo i inne elementy komunikacji wizualnej. W tych edycjach 
podajemy gotowe pomysły na posty i komunikację z odbiorcami w trakcie kwarantanny i co robić 
w czasie, w którym niestety pracować na miejscu nie można.

Focus Media team
www.focusmediateam.pl, 
https://www.facebook.

com/focusmediateampl/

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie reklamy i marketingu. Uruchamiamy kampanie 
reklamowe w social media, projektujemy strony www oparte na systemie wordpress oraz sklepy 
woocommerce, zajmujemy się fotografią, a także obróbką i retuszem zdjęć.

Multiagencja  
Ubezpieczeniowa  

„Perspektywa”
Gliwice 662-616-969

m.laskowska@
perspektywa.onmicro-
soft.com,FB - https://
www.facebook.com/

Multiagencja-Ubezpie-
czeniowa-Perspekty-

wa-1497268633715893/

Zdalna obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i życiowych. Dostęp do większości 
towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku polskim. Zdalne wystawianie polis, bez 
konieczności podpisu.

immag, Marek Grabski Gliwice 32/23-11-223, 
797-472-464

immag@immag.pl, 
https://sklep.immag.
pl/,https://immag.pl/

Oświetlamy wszystko: budynki mieszkalne, biurowce, hotele, kościoły, sklepy, ulice..., pomagamy 
dobrać lampy zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym, wykonujemy obliczenia 
ilości światła wg norm, na  podstawie projektu dobierzemy oświetlenie do każdego wnętrza.

Agencja marketingowa 
GrupatAkA Gliwice 696-310-054 www.grupataka.pl

Kompleksowa obsługa w mediach społecznościowych, projektowanie graficzne (logo, ulotka, 
wizytówka, katalog itd), tworzenie stron WWW oraz sklepów internetowych, tworzenie platform 
do sprzedaży szkoleń/wystąpień online, pozycjonowanie (SEO) i reklamą Google Ads, komunikacja 
kryzysowa w sieci i nie tylko.

Magdalena Durasiewicz 
„napędzamy do zmiany” 

trener personalny | Doradca 
żywieniowy 

Gliwice 517-635-438
napedzamydozmiany@

gmail.com, www.
napedzamydozmiany.pl

Jestem trenerem personalnym. Świadczę usługi prowadzenia treningów personalnych online 
1:1 (na Skype lub za pomocą innego komunikatora, który posiada możliwość połączenia przez 
kamerkę, np. Messenger).

Adwokat Elżbieta Łuka – 
kancelaria adwokacka Gliwice 604-199-454,  

32/230-87-47
http://kancelaria-gliwi-
ce.pl/, FB: @adwoka-

telzbietaluka
Uprzejmie informuję, że świadczymy zdalnie usługi w zakresie pomocy prawnej we wszystkich 
rodzajach spraw.

centrum Szkoleń  
inżynierskich EMt-Systems Gliwice 324-111-000 http://emt-systems.pl, 

info@emt-systems.pl
Największy i najbardziej kompleksowy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce. Organizujemy kursy 
praktyczne kierowane do Służb Utrzymania Ruchu z automatyki oraz działów mechanicznych, 
energetycznych, technicznych i projektowo-konstrukcyjnych.

kopalnia Pozytywnej Zmiany Gliwice 608-406-004
https://www.kopalnia-
zmiany.pl/pomoc-psy-

chologiczna-online/

Kopalnia Pozytywnej Zmiany – udzielamy pomocy psychologicznej. Można się u nas umówić do 
psychiatry, psychologa, psychoterapeuty i coacha. Obecnie wszyscy nasi specjaliści przyjmują także 
zdalnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

obowiązujące obecnie ograniczenia znacznie utrudniają prowadzenie różnego 
rodzaju działalności. chcemy pomóc gliwickim przedsiębiorcom w dotarciu do 
klientów, dlatego z początkiem kwietnia miasto uruchomiło #GliwiceZdalnie, czyli 
bazę gliwickich firm, które z powodu epidemii oferują różnego rodzaju usługi 
(finansowe, szkoleniowe, prawne, rekreacyjne itp.) zdalnie – przez telefon czy 
przez internet. W związku z powtarzającymi się postulatami gliwiczan, profil bazy 
został rozszerzony. Zgłaszać mogą się do niej również gliwiccy przedsiębiorcy 
prowadzący telefonicznie lub przez internet działalność handlową.

Prowadzisz tego typu działalność, a nie ma Cię na poniższej liście? Prześlij zgłoszenie na adres:  
bpm@um.gliwice.pl. Wpisz w temacie wiadomości: USŁUGI ZDALNE, a w treści zaprezentuj swoją 
ofertę oraz podpowiedz, jak można Cię znaleźć w Internecie lub nawiązać kontakt telefoniczny. UWAGA! 
Twoja firma musi mieć siedzibę w Gliwicach!

Gliwicka Baza Usług Zdalnych
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oGŁoSZEniA

komunikaty

oferty pracy

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

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

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

obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych i remontowych  
realizowanych w latach 2020–2021.

termin składania ofert: do 14 maja 2020 r. godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 maja 2020 r. o godz. 11.05

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

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

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

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

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

termin składania ofert: do 14 maja 2020 r. godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 maja 2020 r. o godz. 11.05

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

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

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

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

dostawę oraz montaż odżużlaczy  
kotła WR-25 nr 3.

termin składania ofert: do 22 maja 2020 r. godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 22 maja 2020 r. o godz. 10.05

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

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, organizo-

wanego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach 
nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

nr sprawy PKM/PN/TR/02/2020, pn.

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwe-
stycji pn.: „Budowa stacji zasilania pojazdów autobusowych 

sprężonym gazem ziemnym tzw. cnG  
(ang. Compressed Natural Gas)  

wraz z przebudową miejsc postojowych  
na stanowiska szybkiego i wolnego tankowania”.

termin składania ofert: do 15 maja 2020 r. godz. 10.30 
termin otwarcia ofert: 15 maja 2020 r. o godz. 11.00 

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

●  magazynier 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie 
zawodowe: min. 3 lata na podobnym 
stanowisku; uprawnienia do obsługi 
wózka widłowego spalinowego oraz do 
wymiany butli gazowej; prawo jazdy kat. 
B; znajomość branży instalacyjnej; zakres 
obowiązków: przyjmowanie/rozładunek 
dostaw, załadunek ręczny i mechaniczny; 
jedna zmiana w godz. 7.00–15.00 lub 
9.00–17.00; miejsce pracy: Gliwice;

●  górnik eksploatacji podziemnej 
wykształcenie: zawodowe lub ukoń-
czony kurs; doświadczenie zawodowe 
min. 0,5 roku; zakres obowiązków: ro-
boty górnicze w zależności od posiada-
nej specjalizacji; trzy zmiany; miejsce 
pracy: KWK Knurów lub KWK Sośnica;

●  sprzedawca 
wykształcenie brak wymagań, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, 
sklep spożywczy, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

●  pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe; mile widziane 
doświadczenie zawodowe; zdolności ma-
nualne, dyspozycyjność; zakres obowiąz-
ków: montaż związek, lutowanie drobnych 
elem., zgrzewanie, kontrola jakości, skła-
danie zestawów elektronicznych; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik budowlany 
wykształcenie: zawodowe lub śred-
nie; mile widziane doświadczenie; 
samodyscyplina; zakres obowiązków: 
prace wykończeniowe, malowanie 
ścian, organizacja własnego miejsca 
pracy, dbanie o jakość wykonywanych 
robót; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

●  ślusarz 
Wykształcenie: zawodowe lub śred-
nie; wykonywanie prac ślusarskich; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gli-
wice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie 
proszone są  o kontakt telefoniczny z PUP Gliwice,   

od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.30,  
tel. (32) 231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 30 kwietnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2;
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w Internet szerokopa-
smowy;

• dostępne miejsca parkingowe 
bezpośrednio przy biurach;

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

W bezpośrednim sąsiedztwie znaj-
dują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC  

Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki SA,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową trasą średnico-
wą, 4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki SA,  

ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji odpadów  
Sp. z o.o. 

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na:

sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego kompaktora  
przeznaczonego do pracy na składowisku odpadów  
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego  

nie wcześniej niż w 2020 r.
termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r. godz.12.00
termin otwarcia ofert: 1 czerwca 2020 r. o godz. 13.30

Pełna treść dostępna jest na stronie www.skladowiskogliwice.pl w dziale Aktualności – przetargi

nieruchomości

Wykaz nr 39/2020
Stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 2232/2020 z 28 kwietnia 2020 r.,  

zawierający opis i warunki sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Szmaragdowej, działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości Pow. ha opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości
cena

nieruchomości

Wysokość 
stawek % 

z tyt. użytk. wiecz. 
oraz termin 

wnoszenia opłat

Zasady 
aktualizacji opłat

informacja 
o zbyciu

1. Działka nr 559/3
obręb Stare Gliwice
Z KW nr 
GL1G/00055731/0

Użytek B – tereny 
mieszkaniowe

Działka nr 1334/2
obręb Stare Gliwice
Z KW nr 
GL1G/00031308/2

Użytek dr – drogi

Pow. gruntu
0,1253 ha

 
Pow. gruntu 
0,0198 ha

Łączna pow. 
gruntu
0,1451 ha

Działki nr 559/3  i 1334/2, obręb Stare 
Gliwice, położone są w odległości ok. 4 
km od centrum miasta, w pobliżu dro-
gi krajowej nr 88. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa. Kształt nie-
ruchomości zbliżony do trapezu. Działki 
ogrodzone, zagospodarowane pozosta-
łościami po ogródkach przydomowych. 

Istnieje możliwość włączenia ruchu dro-
gowego do drogi publicznej, tj. ul. Szma-
ragdowej, nowo utworzonym zjazdem. 

Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nie-
ruchomości.

Działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, 
położone są na terenie, dla którego od dnia 
22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare 
Gliwice”. Plan ten uchwalony został przez Radę 
Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 
z 14 czerwca 2018 r., która opublikowana zo-
stała w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z 2018 r., poz. 3935.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmioto-
we działki znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem 6MN/U, co oznacza tereny miesz-
kaniowo-usługowe o niskiej intensywności 
zabudowy.
 
Dla ww. terenu ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu 
– budynki mieszkalne jednorodzinne 
w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
 
Dla ww. terenu ustalona została w planie 
nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka nr 
1334/2, obręb Stare Gliwice, w całości znaj-
duje się przed tą linią.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się 
w granicach złoża węgla kamiennego Gliwice 
337 WK.

Nie dotyczy 557 500,00 zł 
brutto

(cena zawiera
podatek VAT 
w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą  
z 11.03.2004 r.  
o podatku od 
towarów i usług –  
t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 106 z późn. 
zm.)

Nie dotyczy Nie dotyczy Sprzedaż w trybie 
ustnego przetargu 
nieograniczonego

UWAGA: Cenę nieruchomości należy wpłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514. informacja o niniejszym wykazie 
podlega obwieszczeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach tj. od 28 kwietnia 2020 r. do 19 maja 2020 r., a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.gliwice.eu.  
informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie, tj. do 9 czerwca 2020 r.  
Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

http://www.gliwice.eu/
https://skladowiskogliwice.pl/
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szczegóły: 

obsługą przedsiębiorców z terenu naszego miasta, 
którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia proponowa-
nego przez rząd, zajmuje się powiatowy urząd pracy 
w Gliwicach 

  niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mi-
kroprzedsiębiorców 

  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 
dla organizacji pozarządowych 

gliwice.praca.gov.pl    tarcza@pup.gliwice.pl

32/231-06-90     502-315-395

UWAGA! Sprawdź aktualne nabory wniosków na stronie gliwice.praca.gov.pl

https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/

