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Wypełnij ankiety!

Ogródki powrócą
na gliwicką Starówkę

Wirtualny
koncert jazzowy
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WartO Wiedziećz miaSta kultura

W Gliwicach ma powstać nowoczesne centrum sportowe z kompleksem 
boisk pozwalających na doskonalenie umiejętności w kilku dyscyplinach. 
mają z niego korzystać profesjonaliści i amatorzy zrzeszeni w różnych 
klubach.
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            ma powstać  
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kONdOleNcje / areNa GliWice

twój ogród na tip-top
Gliwickie dni domu i Ogrodu to okazja, by zaznajomić się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi 
obecnie w budownictwie, aranżacji wnętrz i ogrodów. zapraszamy przed arenę Gliwice!
19 i 20 czerwca, będzie można 
zapoznać się z ofertą różnych firm 
specjalizujących się w usługach 
dla domu i ogrodu w jednym 
miejscu i czasie. Osoby rozwa-
żające budowę, przeprowadzenie 
remontu i pasjonujące się ogrod-
nictwem – szukające inspiracji, 
pomysłów i projektów – zdecy-
dowanie powinny zarezerwować 
sobie te daty w kalendarzu. 

Wydarzenie opiera się na dwóch 
głównych panelach tematycz-
nych: DOM oraz ZIELONY OGRÓD. 
Podczas dwudniowej imprezy 
plac główny przed Areną Gliwice 
wypełni się stoiskami firm z branż 

deweloperskich, instalacyjnych 
czy zajmujących się osłonami 
zewnętrznymi, bramami i okna-
mi. Mocnym akcentem czerw-
cowych targów będzie okazja 
do poszerzenia wiedzy na temat 
coraz popularniejszych rozwiązań 
energooszczędnych. Każdy, kto 
chciałby dowiedzieć się więcej na 
temat instalacji fotowoltaicznych, 
paneli słonecznych czy pomp 
ciepła, podczas GDDIO będzie 
mógł zasięgnąć rady eksperta 
– Gliwickie Dni Domu i Ogrodu 
to przede wszystkim możliwość 
bezpośredniego kontaktu, roz-
mowy z fachowcem i wymiany 
doświadczeń.

Drugi panel targowy mocno 
koncentruje się wokół prze-
strzeni zielonej. Architekci 
krajobrazu przedstawią swoją 
ofertę wszystkim zainteresowa-
nym zmianą swojego zielonego 
zakątka. Prezentowana będzie 
szeroka gama możliwości 
w projektowaniu ogrodów, 
począwszy od tarasów, desek 
kompozytowych, ogrodzeń, po 
byliny, trawy ozdobne, rośliny 
wieloletnie, kwiaty ozdobne, 

krzewy oraz drzewka do ogro-
dów. 

Gliwickie Dni Domu i Ogrodu 
to przede wszystkim: liczni 
wystawcy oraz fachowa wie-
dza, a także specjalnie przy-
gotowane pod wydarzenie, 
atrakcyjne oferty. Wstęp na 
targi jest bezpłatny. Więcej na 
temat wydarzenia na stronie:  
www.promocja-targi.pl oraz 
www.arenagliwice.com.

Gliwickie dni domu i Ogrodu 
odbędą się na placu głów-
nym przed areną Gliwice 
(od strony parku chrobre-
go, ul. akademicka 50) 
w dniach 19–20 czerwca. 
Stoiska udostępnione będą 
w sobotę w godz. od 9.00 
do 17.00, a w niedzielę od 
9.00 do 16.00. Serdecznie 
zapraszamy!

 (Arena Gliwice)
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 

prof. dr. hab. Leszka Miszczyka, 
jednego z twórców i animatorów współczesnej polskiej radio-
terapii, Kierownika Zakładu Radioterapii Oddziału Narodowego 
Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Gliwicach, p.o. Dyrektora Oddziału w latach 2015–2016  
oraz wieloletniego Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych. 

Rodzinie i najbliższym osobom składamy wyrazy najszczerszego 
współczucia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice 

Marek Pszonak

Prezydent Gliwic

Adam Neumann

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://promocja-targi.pl/
https://arenagliwice.com/
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Od 15 maja w całym kraju znów będą mogły działać ogródki zewnętrzne przy restauracjach i lokalach gastronomicz-
nych, które wraz z branżą hotelarską należą do najbardziej poszkodowanych w wyniku wielomiesięcznych obostrzeń 
pandemicznych. Gliwice, podobnie jak w roku ubiegłym, intensywnie przygotowują się na ten restart.
W ramach wsparcia dla właścicieli 
lokali gastronomicznych Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach po-
nownie zajął się wszystkimi for-
malnościami związanymi ze zmianą 
organizacji ruchu i uzyskaniem po-
zwoleń Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, które 
umożliwią przedsiębiorcom zaję-
cie pasa drogowego i wystawienie 
ogródków zewnętrznych. To spore 
ułatwienie, ponieważ zwyczajowo 
to podmiot składający wniosek 
o zajęcie pasa drogowego jest 
odpowiedzialny za przygotowanie 
kompletnej, dość skomplikowanej 
dokumentacji. 

– W celu  przyspieszenia  i uła-
twienia procedury staramy się 
korzystać z materiałów otrzyma-
nych od przedsiębiorców w 2020 
roku  –  o ile  forma  kawiarenki 
nie uległa zmianie. Generalnie 
jednak we wszystkich wnioskach 
na obecny rok wystosowaliśmy 
prośbę do Śląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, aby 
w związku z wielomiesięcznymi 
obostrzeniami i wynikającą z nich 
bardzo ciężką sytuacją finansową 
przedsiębiorców z branży gastro-
nomicznej tegoroczne zezwolenia 

zostały  potraktowane  równie 
wyjątkowo, co zeszłoroczne, czyli 
mniej restrykcyjnie i bez koniecz-
ności wprowadzania  istotnych 
zmian, które wiązałyby się z do-
datkowymi kosztami dla restau-
ratorów. W dotychczas wydanych 
pozwoleniach ŚWKZ faktycznie nie 
wnosił uwag do wnioskowanych 
form  kawiarenek – podkreśla 
Anna Gilner, dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Śląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wydał do tej pory po-
zwolenia dla 32 kawiarenek na 
gliwickiej Starówce. Na promesę 
ŚWKZ czeka obecnie kolejnych 
17 lokali. W tym roku dodatkową 

formą pomocy dla przedsiębior-
ców są ulgi na opłaty związane 
z koncesją na alkohol.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
planowane jest spotkanie z Radą 
Dzielnicy Śródmieście mające na 
celu uzgodnienie kwestii dalszego 
ograniczenia ruchu na Starówce 
oraz na ul. Siemińskiego. Tamtej-
sza przestrzeń powinna być bez-
pieczna dla gliwiczan i turystów, 
a jednocześnie dogodna dla osób 
tam mieszkających, dostawców 
towarów oraz pojazdów uprzywi-
lejowanych. 

Przypomnijmy, że latem minio-
nego roku miasto wprowadziło 

pierwsze zmiany w organizacji 
ruchu, umożliwiające przedsię-
biorcom z branży gastronomicznej 
wystawianie ogródków zewnętrz-
nych na uliczkach Starówki i sprzy-
jające bezpiecznemu, spokojnemu 
biesiadowaniu na świeżym powie-
trzu. Ul. Plebańska została wyłą-
czona z ruchu samochodowego 
na odcinku od ul. Średniej do pl. 
Wszystkich Świętych, ciąg ulic Ra-
ciborskiej i Krupniczej stał się nie-
dostępny dla zmotoryzowanych 
od przecięcia Raciborskiej ze Śred-
nią do przecięcia Krupniczej z Ka-
czyniec, a ul. Średnia zamieniła się 
w drogę jednokierunkową (ruch 
poprowadzono od ul. Grodowej 
do pl. Inwalidów Wojennych). 
Zmiany, wprowadzone przez 
miasto w porozumieniu z Radą 
Dzielnicy Śródmieście i służbami, 
nie obowiązywały mieszkańców 
Starówki, dostawców oraz służb 
miejskich. Mieszkającym na Sta-
rówce zapewniono dojazd do 
swoich posesji, dostawcom to-
warów – konieczny dowóz w wy-
znaczonym czasie (z postojem do 
15 minut), a służbom miejskim 
– możliwość zatrzymywania się 
w razie konieczności pojazdów 
uprzywilejowanych. 

temat ograniczenia ruchu na 
gliwickiej Starówce w ścisłym, 
historycznym centrum Gliwic 
był poruszany w programie 
wyborczym prezydenta ada-
ma Neumanna. zmiany miały 
przebiegać etapowo w latach 
2021–2022, jednak epidemia 
koronawirusa przyspieszyła 
bieg wydarzeń. 
 (kik)

z miaSta

Studenci przejmują miasto

Proponowane  
zmiany w organizacji 
ruchu na Starówce  
w 2021 r.:
 Ul. Szkolna – zamknięcie,
 Ul. Krótka – zamknięcie,
 Ul. Średnia – zamknięcie od 

ul. Kaczyniec do pl. Inwali-
dów Wojennych,

 Ul. Plebańska – zamknięcie 
od Rynku do ul. Średniej,

 Ul. Bankowa – zamknięcie 
od ul. Kaczyniec do Rynku,

 Ul. Bytomska – zamknięcie 
od Rynku do ul. Tkackiej,

 Ul. Matejki – zamknięcie od 
Rynku do ul. Tkackiej,

 Ul. Zwycięstwa – zamknię- 
cie od pl. Inwalidów  
Wojennych do Rynku.

trwa kolejne studenckie święto – iGrY 2021. W tym roku juwenalia Politechniki Śląskiej 
odbywają się bez fizycznego udziału publiczności, ale wydarzenie jest udostępniane za po-
średnictwem serwisów: Facebook, Youtube oraz instagram. 
Pomimo obostrzeń, tradycji 
musi stać się zadość – trwają 
Igry 2021! Wielkie studenckie 
święto, choć w tym roku bez 
udziału publiczności, rozpoczęło 
się 10 maja. Zabawa potrwa do 
14 maja. 

– Politechnika Śląska jest jedną 
z najlepszych uczelni technicz-
nych  w kraju  i ma wpływ  na 
rozwój miasta. Również miasto 
chce współpracować z Politech-
niką Śląską i wpływać na rozwój 
uczelni. Przekazanie kluczy do 
miasta  jest  tego  symbolem. 
Życzę społeczności akademic-
kiej Politechniki Śląskiej, żeby 
tegoroczne Igry, mimo że orga-
nizowane w specyficznych wa-
runkach, jak co roku dostarczyły 
wielu emocji i wrażeń. Życzę, by 
była to impreza, która jeszcze 
bardziej integruje społeczność 
akademicką, a dla mieszkańców 
jest potwierdzeniem, że jeste-
śmy miastem akademickim, że 
studenci są siłą napędową mia-
sta i w nich pokładamy wielką 

nadzieję na przyszłość. Niech 
te Igry, jak zawsze, będą wspa-
niałe – mówił adam Neumann, 
prezydent Gliwic, przekazując 
studentom klucze do miasta. 

turnieje, zabawy, muzyka, 
rozrywka i atrakcyjne nagro-
dy. W igrowych wydarzeniach 
może wziąć udział każdy: 
studenci, mieszkańcy oko-
licznych miast oraz wszyscy 
zainteresowani studenckim 
świętem. 

– Igry to wydarzenie, w którym 
wszyscy możemy uczestniczyć. 
Studenci,  pracownicy, miesz-
kańcy  miasta.  Zapraszamy 
serdecznie,  bądźmy  razem. 
Poprzez wspólne świętowanie 
uczcijmy  naszą  ciężką  pracę, 
którą wykonujemy na co dzień. 
Jesteśmy w Gliwicach już 76 lat. 
Niedługo będziemy obchodzić 
kolejne urodziny naszej uczel-
ni. To długa i bogata tradycja 
wspaniałej kooperacji nie tylko 
w czasie Igrów – mówi dr hab. 

inż. Tomasz Trawiński, prof. Po-
litechniki Śląskiej, prorektor ds. 
Infrastruktury i Promocji. 

– Zachowanie tradycji jest dla 
studentów Politechniki Śląskiej 
ważne. Przygotowaliśmy szereg 

wydarzeń,  takich  jak  turnieje 
e-sportowe  i  koncerty,  które 
będą się odbywały w formule 
online. Mimo  że  obowiązują 
nas obostrzenia, kultywujemy 
tradycję Igrów, a te odbywają 
się już od 63 lat – dodaje Dawid 
Mordarski, przewodniczący 
Samorządu Studenckiego Poli-
techniki Śląskiej.

Przed nami ostatnie dni 
iGrÓW. co nas jeszcze 
czeka?

13 maja: „Dobry dzień, witom!”; 
występ zwycięzcy Przeglądu Ka-
pel Studenckich; koncert muzycz-
ny – Bas Tajpan.

14 maja: „Dobry dzień, witom!”, 
koncert muzyczny – Maja Krav; 
koncert muzyczny – Wiewiórka 
na Drzewie.

Więcej informacji na temat 
wydarzenia można znaleźć na 
stronie internetowej Politechniki 
Śląskiej.  (mf)

Ogródki powrócą na gliwicką Starówkę
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aktualNOŚci

Hej, dzieciaki, nastolatki i studenci! zapraszamy do twórczego włączenia się 
w prace nad nową strategią miasta – „Gliwice 2040”. Ogłaszamy dwa konkursy: 
plastyczny „moja przyszłość – #Gliwice2040” oraz filmowy. czekamy na Wasze 
prace do 11 czerwca!
Lubicie malować, rysować, wy-
klejać? Macie smykałkę do prac 
płaskich i przestrzennych lub gra-
fiki komputerowej oraz od 3 do 
18 lat? Konkurs plastyczny jest dla 
Was! Pokażcie nam swoją wizję 
Gliwic za około 20 lat – Wasz po-
mysł na miasto przyszłości, w któ-
rym chcielibyście żyć. Najmłodsi 
(dzieci z grup przedszkolnych oraz 
klas 1–3 szkoły podstawowej) 
mogą wykonać samodzielną pracę 
formatu A3 w dowolnej technice 
płaskiej. Starsi (uczniowie z klas 
4–8 i uczniowie szkół średnich) 
mają także do wyboru pracę in-
dywidualną lub w dwuosobowym 
zespole przy przestrzennej ma-
kiecie wykonanej dowolną tech-
niką, o maksymalnym wymiarze 
60 cm × 60 cm. Na nastolatki ze 
szkół średnich czeka jeszcze jeden 
wariant – możliwość przygotowa-
nia pracy graficznej stworzonej 
w programie komputerowym. 

Konkurs filmowy „#Gliwice2040” 
adresowany jest z kolei do osób 
w wieku 15–24 lat, zamieszka-
łych w Gliwicach, uczących się 
lub studiujących w placówkach 
na terenie naszego miasta, sło-
wem – uczniów gliwickich szkół 
średnich, placówek wychowania 
pozaszkolnego, młodzieżowych 
domów kultury, członków kół 
zainteresowań i innych grup 
młodzieżowych oraz studentów. 
Czekamy na Wasz krótki metraż 
trwający od 1 do 3 minut: doku-
ment, wywiad, reportaż, fabułę, 
animację, spot. Pokażcie, jak wi-
dzicie potencjał Gliwic i gliwiczan, 
co znaczy dla Was pozytywna 
wizja miasta, przedstawcie swój 
sposób widzenia różnych aspek-
tów (historycznych, kulturalnych, 
architektonicznych czy krajobra-
zowych), dzięki którym młodzi 
ludzie czują się dobrze w mieście. 
Wasz film musi mieć formę pliku 

cyfrowego w formacie Quick- 
time, AVI, MPEG lub MP4.

Zarówno w konkursie plastycz-
nym, jak i filmowym można 
zgłosić maksymalnie jedną samo-
dzielnie wykonaną pracę w danej 
grupie wiekowej, składając ją do 
11 czerwca do godz. 15.00, wraz 
z wypełnionym formularzem zgło-
szeniowym, oświadczeniem o wy-
rażeniu zgody na wykorzystanie 
wizerunku i przetwarzanie danych 
osobowych oraz oświadczeniem 
o przygotowaniu pracy w odpo-
wiedzi na ogłoszenie o konkursie 
(dostępnych w regulaminach 
konkursów pod adresem https://
strategia2040.gliwice.eu/content/
jak-widze-gliwice-w-2040-roku), 
do jednej z siedzib Urzędu Miej-
skiego – przy ul. Jasnej 31A lub 
ul. Zwycięstwa 21. Zachęcamy do 
udziału!  
 (kik)

eko-jednostka wypłynęła
z gliwickiego portu wypłynęła załoga eko-rejsu, która Odrą, przez Szczecin, Wybrzeże i Gdańsk dotrze na mazury. Pod-
czas wyprawy załoga będzie promować zdrowy styl życia i turystykę ekologiczną, sprawdzi też przygotowanie szlaków 
wodnych do ekoturystyki i przeprowadzi badania jakości powietrza, wody i osadów. W gliwickiej marinie z załogą spotkał 
się mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

– To interesujący projekt, który 
wpisuje się w wizję rozwoju Gli-
wic – miasta nowoczesnego, eko-
logicznego i otwartego na nowe 
możliwości. Mamy Kanał Gliwicki, 
port, marinę i dostęp drogą wod-
ną do morza. Mamy potencjał 
i chcemy wykorzystać posiadane 
możliwości –  rozwijać unikatową 
formę turystyki, jaką jest żegluga 
śródlądowa. Obecnie trwają prace 
nad tworzeniem strategii rozwoju 
miasta „Gliwice 2040” – to dobra 
przestrzeń do promocji turystyki 
śródlądowej, która powinna stać 
się jednym z symboli Gliwic – mó-
wił mariusz Śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic podczas spo-
tkania z uczestnikami rejsu, które 
odbyło się w niedzielę 9 maja 
w Marinie Gliwice.

Czteromiesięczny rejs  ECO-mo-
bilną jednostką pływającą, do 
którego przyłączyły się Gliwice, 

rozpoczął się 8 maja. Załoga 
wypłynęła z Raciborza i  9 maja 
o godz. 18.00 zacumowała w Ma-
rinie Gliwice. W poniedziałek, 10 
maja, wypłynęła w dalszą drogę. 
Rejs dopiero się rozpoczął, ale 
załoga ma już pierwsze wnioski 
ze swoich badań.

– Odra stwarza ogromne moż-
liwości dla żeglugi i turystyki. To 
dziedzina,  która  ma  potencjał 
i warto ją rozwijać. Jestem bardzo 
zadowolony ze współpracy z mia-
stami, które chętnie przyłączyły się 

do projektu promującego turystykę 
wodną. A potencjał jest ogromny – 
przez Gliwice bez problemu można 
dotrzeć drogą wodną nad Bałtyk. 
Po pierwszym dniu rejsu jestem 
zaskoczony wydajnością paneli 
fotowoltaicznych – mówił podczas 
spotkania w Marinie Gliwice Stefan 
Nowak, prof. Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, 
organizator wyprawy. 

Rejs ECO-mobilnej jednostki jest 
otwartym projektem popularno-
naukowym promującym zdrowy 

styl życia, zrównoważony rozwój, 
circular economy (regeneracyjny 
system gospodarczy o obiegu 
zamkniętym, w którym odpady 
z jednych procesów są wykorzy-
stywane jako surowce dla innych, 
minimalizując zużycie surowców, 
wielkość odpadów i emisję energii), 
turystykę ekologiczną, wykorzysta-
nie śródlądowych szlaków wodnych 
oraz elektromobilność na wodzie 
– podczas rejsu używany jest napęd 
elektryczny testowany pod kątem 
wykorzystania w żegludze śródlą-
dowej i turystyce wodnej.

Załoga złożona z pracowników 
i studentów Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, 
Politechniki Częstochowskiej 
i Uniwersytetu Śląskiego płynie 
zmodernizowaną szalupą ratun-
kową, wcześniej eksploatowaną 
na zbudowanym w 1981 r. rosyj-
skim zbiornikowcu Che Guevara. 
Podczas czteromiesięcznego rejsu 
badacze ocenią przygotowanie 
szlaków wodnych do ekoturysty-
ki, zagospodarowanie turystyczne 
i rekreacyjne otoczenia szlaków 
wodnych, jakość obsługi oraz 
poziom bezpieczeństwa wodne-
go ruchu turystycznego na trasie 
rejsu. Przeprowadzą też analizę 
infrastruktury związanej z gospo-
darowaniem odpadów komunal-
nych i skontrolują jakość powietrza, 
wody i osadów oraz czystość trasy, 
m.in. dzikie wysypiska.

Z Gliwic łódź popłynęła do Opola, 
później do Wrocławia, Szczecina, 
Kołobrzegu, Gdyni, Gdańska, El-
bląga i Iławy. Następnie zostanie 
przetransportowana  na  Mazury, 
gdzie zakończenie projektu prze-
widziane jest na koniec sierpnia. 
Projekt realizuje Yacht Club „Sztag” 
Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Dobrej pogody, załogo, pomyśl-
nych wiatrów!  (mf)

jak widzę Gliwice w 2040 roku?
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https://strategia2040.gliwice.eu/content/jak-widze-gliwice-w-2040-roku
https://strategia2040.gliwice.eu/content/jak-widze-gliwice-w-2040-roku
https://strategia2040.gliwice.eu/content/jak-widze-gliwice-w-2040-roku
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W Gliwicach ma powstać nowoczesne centrum sportowe z kompleksem bo-
isk pozwalających na doskonalenie umiejętności w kilku dyscyplinach. mają 
z niego korzystać profesjonaliści i amatorzy zrzeszeni w różnych klubach.

ewa Weber, 
zastępca prezydenta 
Gliwic, odpowie-
dzialna m.in. za sferę 
sportu w mieście
– Tworzenie  Akademii 
Sportowej  wpisuje  się 
w przyjęte w Gliwicach 
kierunki rozwoju sportu. 
Uzdolnionych  zawodni-
ków,  zaangażowanych 
działaczy  i trenerów, 
prężnie działających klu-
bów jest w naszym mie-
ście bardzo dużo. Osiąga-
ją dobre wyniki i chcemy 
udzielać  im  wsparcia. 
Przystępujemy  do  prac 
nad  koncepcją  ośrodka 
i obiektu, jakiego jeszcze 
w Gliwicach nie mamy – 
miejsca, które skupiałoby 
możliwie  jak najszersze 
środowisko  sportowe. 
Chcemy  zapewnić  jak 
najlepsze  możliwości 
podnoszenia sportowego 
poziomu,  odpowiednie 
warunki  do  szkolenia 
i przygotowywania  na-
szych  reprezentantów 
do  udziału  w ważnych 
krajowych  i międzyna-
rodowych  imprezach 
sportowych. Szczególnie 
zależy nam na szkoleniu 
dzieci i młodzieży. To ma 
być Akademia Sportowa 
z prawdziwego zdarzenia.
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W Gliwicach ma powstać  
akademia Sportowa

Na razie znane są tylko wstępne 
założenia projektu pod nazwą 
Akademia Sportowa Gliwice. 
Pod hasłem tym kryje się pomysł 
utworzenia profesjonalnego 
ośrodka szkoleniowego dla spor-
towców w różnym wieku, przede 
wszystkim z gliwickich klubów. 
Oferta będzie też z pewnością 
atrakcyjna dla zawodników 
z innych miast, gdyż w regionie 
brakuje podobnych obiektów, 
a przedsięwzięcie już teraz zapo-
wiada się ciekawie i wyjątkowo 
nawet w skali kraju.

kompleks boisk 
z kubaturowym za-
pleczem oraz z towa-
rzyszącą infrastruk-
turą usługową ma 
powstać na działkach 
miejskich w dzielnicy 
czechowice przy  
ul. rekreacyjnej.

Czechowice to zielona część 
Gliwic, oddalona od centrum, 
z dobrym dojazdem. W sąsiedz-
twie znajduje się chętnie odwie-
dzany przez gliwiczan ośrodek 
wypoczynkowy nad jeziorem – 
miejsce relaksu i rekreacji. Nowy 
projekt dobrze wpisze się w cha-
rakter tego obszaru i uzupełni 
sportową ofertę miasta.

W przyjętej w ubiegłym roku 
przez miejskich radnych uchwale 

w sprawie kierunków rozwoju 
sportu zwrócono uwagę na 
konieczność uzupełnienia spor-
towej bazy infrastrukturalnej 
o nowoczesny kompleks oświe-
tlonych boisk piłkarskich. Przy-
dałyby się do treningów dzieci 
i młodzieży marzącej o grze 
w Ekstraklasie oraz do treningów 
zawodowych piłkarzy.

Założenia są szersze, bo z nowe-
go obiektu mogłyby korzystać 
również inne kluby sportowe. 
Ważne jest wsparcie różnych 
dyscyplin priorytetowych dla 
miasta, szczególnie popularnych 
wśród mieszkańców, grupują-
cych dużą liczbę trenujących. To 
istotne dla rozwoju i promowa-
nia lokalnego sportu oraz osią-
gania coraz lepszych wyników 
sportowych przez zawodników.

Jak w przyszłości mógłby wy-
glądać nowy sportowy kom-
pleks? Można by wybudować 
oświetlone boiska treningowe 
różnej wielkości, dostosowane 
do potrzeb wielu klubów, za-
równo grup profesjonalnych, 
jak i amatorskich. Wśród nich 
przykładowo boiska podgrze-
wane, z naturalną lub sztuczną 
nawierzchnią z zadaszeniem, 
obiekty do ćwiczenia motoryki, 
boiska do piłki plażowej. Do-
datkowo można rozważyć infra-
strukturę towarzyszącą – część 
służącą diagnostyce, rehabilitacji 
i odnowie biologicznej oraz np. 
obiekt hotelowy.

Szczegóły nie są na 
razie ustalone, a pod 
uwagę brane będą 
różne rozwiązania. 
Prace koncepcyj-
ne dopiero ruszają. 
W tym celu prezy-
dent Gliwic powołał 
zespół zadaniowy.

– Jesteśmy dopiero na począt-
ku  drogi,  ale  krok  po  kroku 
będziemy zmierzać do celu. Jest 
pomysł, który trzeba doprecy-
zować,  dokładnie  sprawdzić 
różne możliwości, zweryfikować 
potrzeby klubów, określić uwa-
runkowania prawne. Będziemy 
dopiero opracowywać koncepcję 
Akademii Sportowej. Zajmiemy 
się  założeniami  dotyczącymi 
m.in. zakresu i zasad jej dzia-
łania oraz możliwości realiza-
cji  i  finansowania  inwestycji. 
Określimy też kwestie związane 
z docelowym funkcjonowaniem 
kompleksu – wyjaśnia Stella 
Zaborowska-Nawrath, przewod-
nicząca zespołu i naczelnik Wy-
działu Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego.

W skład powołanego przez pre-
zydenta gremium weszli przed-
stawiciele kilku wydziałów me-
rytorycznych urzędu, właściwych 
dla tego typu przedsięwzięcia 
oraz prezes Piasta Gliwice. Kon-

cepcja Akademii Sportowej ma 
być konsultowana z Radą Sportu 
Miasta Gliwice, którą tworzą 
działacze związani z różnymi 
dyscyplinami, a także ze spor-
tem szkolnym i akademickim. 
Będzie też omawiana z miejskimi 
radnymi.

Akademia Sportowa to kolejne 
przedsięwzięcie miasta, które 
od lat konsekwentnie buduje 
swój sportowy potencjał. Gli-
wicka infrastruktura sportowa 
już teraz należy do najlepszych 
w regionie i daje możliwość 
uprawiania wielu popularnych 
dyscyplin sportowych. Miasto 
systematycznie modernizuje 
i wznosi nowe obiekty. Są tu 
m.in. stadiony i liczne otwarte 
boiska dla amatorów sportu 
w różnych częściach miasta, 
arena lekkoatletyczna, kryte 
pływalnie, lodowisko, korty te-
nisowe, sale bokserskie, lotnisko 
sportowe oraz hale sportowe, 
w tym ta największa i najbardziej 
znana – Arena Gliwice. Z obiek-
tów tych korzystają zarówno gli-
wiczanie, jak i miłośnicy sportu 
z innych miast.

Stworzenie nowoczesnego 
kompleksu boisk treningowych 
o wysokim standardzie nie tylko 
pozwoliłoby na dalsze doskona-
lenie umiejętności zawodnikom 
z klubów sportowych, ale mo-
głoby zachęcić do uprawiania 
sportu kolejnych gliwiczan.   
 (al)
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coraz więcej działkowiczów przystępuje do wiosennych porządków. Warto 
robić to w taki sposób, by nie szkodzić przyrodzie, sobie i swoim sąsiadom. 
Co roku z nadejściem wiosny nad 
polami, łąkami i działkami poja-
wia się gryzący dym. Na łąkach 
wypalane są trawy, a na działkach 
spalane gałęzie, liście i inne pozo-
stałości po zimie. Niestety, nadal 
wśród części społeczeństwa pa-
nuje przekonanie, że po wypale-
niu zeszłorocznej i uschniętej tra-
wy, w jej miejsce odrośnie nowa 
i jeszcze bujniejsza. Nic bardziej 
mylnego. Zniszczona po pożarze 
ziemia wyjaławia się, giną żyjące 
w niej owady zapylające. Nie tylko 
ogień jest niebezpieczny. 

– Spalanie  traw,  gałęzi,  liści 
i śmieci powoduje zwiększoną 
ilość zadymienia oraz smogu. 
W większym stężeniu dym wy-
nikający ze spalania może być 
duszący i bardzo nieprzyjemny, 
może również powodować zagro-
żenie dla bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Wypalanie traw oraz 
spalanie liści czy gałęzi może spo-
wodować rozprzestrzenianie się 
ognia na większe tereny, a co za 
tym idzie, pożar oraz zagrożenie 
dla ludzi i środowiska – mówi Ja-
nusz Bismor, komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach. 

Śmieci, traw i gałęzi palić 
nie wolno. co zatem z nimi 
robić? 

Warto pamiętać, że zgodnie z Re-
gulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwi-
ce, zarządcy ogrodów działkowych 
zobowiązani są do zawarcia umo-
wy na odbiór odpadów komu-
nalnych. Warto jednak, by każdy 
ogródek działkowy posiadał swój 
własny kompostownik, w którym 
odpady zbutwieją i posłużą jako 
nawóz w kolejnych latach. 

Należy również mieć na uwadze, 
że decydując się na spalanie tra-
wy, liści lub gałęzi, trzeba liczyć 
się z sankcjami. Za takie działanie 
grozi grzywna, a nawet kara po-
zbawienia wolności.

Aby nie narażać wszystkich na 
utratę zdrowia spowodowaną 
spalaniem traw, śmieci i gałęzi, 
strażnicy miejscy prowadzą 
rutynowe kontrole na tere-
nach rodzinnych ogródków 
działkowych. W ubiegłym 
roku, pomimo pandemii, 
przeprowadzono 198 tego 
typu kontroli, nałożono 61 
mandatów karnych na łączną 
kwotę 8800 zł, udzielono 30 
pouczeń. W latach ubiegłych 
statystyka kontroli utrzymywa-
ła się na podobnym poziomie 
– w roku 2019 było ich 205, 
a w 2018 r. – 210.  
 (mf)

WartO Wiedzieć

co sądzisz o przestrzeni miejskiej Gliwic? jakie jest twoje zdanie w kwestiach 
ochrony środowiska i mobilności w naszym mieście? jak postrzegasz zmia-
ny społeczne? jesteśmy ciekawi twoich opinii i wniosków! ankiety Biura 
rozwoju miasta urzędu miejskiego w Gliwicach, nadzorującego prace nad 
nową strategią „Gliwice2040”, są dostępne od 4 do 17 maja.

dokumenty w wersji pa-
pierowej znajdziemy w 5 
miejscach:
• przed głównym wejściem do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Tadeusza Kościuszki 17

• przed głównym wejściem do 
Biblioforum w CH Forum (ul. 
Lipowa 1, poziom +2)

• przy głównym wejściu do 
głównej siedziby UM w Gli-

wicach przy ul. Zwycięstwa 
21 (koło bankomatu)

• przy bocznym wejściu do głów-
nej siedziby UM w Gliwicach 
– od strony ul. Wyszyńskiego  

• przy głównym wejściu do filii 
Urzędu Miejskiego przy ul. 
Jasnej 31a

Wypełnione ankiety należy 
wrzucić do urn stojących przy 

wymienionych punktach. Moż-
na je również pobrać w wersji 
elektronicznej (w formacie pdf) 
ze strony strategia2040.gliwice.
eu, wydrukować, wypełnić i po 
zeskanowaniu przesłać na e-ma-
il: gliwice2040@um.gliwice.pl.

– Ankiety  dotyczą  wiodących 
tematów poruszanych podczas 
marcowych spotkań Zoom z gli-

wiczanami. Dokumenty są ano-
nimowe, a ich celem jest dotarcie 
zwłaszcza do  tych osób,  które 
nie brały udziału w spotkaniach 
on-line i nie miały okazji wyrazić 

swojej opinii. Teraz jest na to naj-
lepszy czas. Liczymy na Państwa 
aktywność! – zachęca Katarzyna 
Kobierska, naczelnik Biura Rozwo-
ju Miasta UM w Gliwicach.   (kik)

Podstawową metodą udziału 
w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021 
jest tzw. samospis internetowy. 
Niezbędna do wypełnienia apli-
kacja spisowa dostępna jest na 
stronie: 

https://spis.gov.pl/

Podstawowe dane, jakie należy 
wcześniej przygotować, to:

1. dane osób zamieszkałych 
w danym lokalu:
• numer PESEL;
• imię (imiona) i nazwisko;
• informacja, od kiedy osoba 

zamieszkuje pod wskaza-
nym adresem (przed 2011 
r. czy po 2011 r.);

• wykonywany zawód 
(w przypadku osób pra-
cujących);

2. dane dotyczące mieszkania:
• powierzchnia użytkowa 

mieszkania w metrach 
kwadratowych;

• rodzaj tytułu prawnego do 
lokalu;

• liczba izb;
• rodzaj ogrzewania.

Możliwe jest także „spisanie” 
się poprzez infolinię spisową, 
która jest obsługiwana przez 
pracowników statystyki publicz-
nej od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–18.00 (opłata 
za połączenie zgodna z taryfą 
operatora):
•  nr telefonu: (22) 279-99-99 

W drugiej połowie maja prze-
widuje się rozpoczęcie „spi-
sywania” przez rachmistrzów 
spisowych. Będą oni kontakto-
wać się telefonicznie z numeru  
(22) 828-88-88.

z uwagi na epidemię nie prze-
widuje się na razie przepro-
wadzania przez rachmistrzów 
spisowych tzw. wywiadów 
bezpośrednich.

Dla osób, które nie posiadają 
dostępu do internetu, w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 
Zwycięstwa 21 przygotowano 2 
stanowiska, na których możliwe 
jest przeprowadzenie „samospi-
su internetowego”. W tym celu 
należy jednak wcześniej uzgod-
nić telefonicznie termin wizyty 
z pracownikiem Gminnego Biura 
Spisowego::

(32) 239-11-03 lub (32) 239-11-
-86

Stanowiska czynne są w godzi-
nach urzędowania. 

mieszkańców, którzy nie wzięli 
jeszcze udziału w spisie serdecz-
nie zachęcam do wypełnienia 
formularza spisowego, tym 
bardziej że udział w spisie jest 
obowiązkowy.

Z-ca Gminnego Komisarza 
Spisowego w Gliwicach

Sekretarz Miasta  
Barbara Chamiga

liczymy się!
Szanowni mieszkańcy Gliwic, od 1 kwiet-
nia do 30 września trwa Narodowy Spis 
Powszechny ludności i mieszkań 2021. 
W pierwszym miesiącu spisu w Gliwicach 
„spisało się” 21,34% mieszkańców – przy 
średniej dla  województwa śląskiego 
rzędu 18,64%. 

Podziel się opinią! Wypełnij ankiety!
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• godz. 10.00–12.00 – Sikornik ul. Pliszki,  
    parking przy kościele
• godz. 12.30–14.30 – Stare Gliwice, ul. Szafirowa,  
    parking Sm za biedronką

15 maja

zBiÓrka elektrOŚmieci

Wiosenne porządki

https://strategia2040.gliwice.eu/
https://strategia2040.gliwice.eu/
https://spis.gov.pl/
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kultura

Wirtualny koncert jazzowy

kolejne sukcesy młodych muzyków

Biblioteki i muzea otwarte

Festiwal We europe to międzynarodowy projekt muzyczny, któremu ton nadaje gliwicki jazzman – krzysztof 
kobyliński. 21 maja o godz. 20.00 rozpocznie się największy wirtualny koncert jazzowy w europie.
Na scenie Centrum Kultury Jazo-
via w Gliwicach wystąpią pianiści 
Krzysztof Kobyliński i Dominik 
Wania oraz klarnecista Szymon 
Klima. Koncert będzie zarazem 
częścią PalmJazz Festivalu. Do 
We Europe dołączy także osiem 
innych festiwalowych miast, które 
zagrają tego wieczoru najlepszy 
jazz na Starym Kontynencie.

W słowackim Preszowie wystąpi 
David Kollar. Gospodarzem wystę-
pu u drugiego z południowych są-
siadów – w Czechach, a dokładnie 

w Brnie – będzie Jakub Mizeracki 
Trio. W Diersbach w Austrii zagra 
Sweet Emma Band.

Z Mediolanu we Włoszech będzie 
nadawać Lorenzo de Finti Quartet, 
a z Tilburga w Holandii będzie 
transmitowany koncert Paul van 
Kemenade Quintet.

Niemcy będą reprezentowane 
przez Izabellę Effenberg, która 
zagra na wibrafonie w Norym-
berdze, a w stolicy Litwy, Wilnie, 
wystąpi Leonid Shinkarenko Band.

Dziesiątym miastem na liście 
We Europe będą goście z No-
wego Kontynentu, a konkretnie 
z Kanady. W ramach festiwalu 
z Montrealu zagra Jacques Se-
guin Group.

Wszystkie koncerty odbędą się 
online i będą bezpłatne. Będzie 
je można oglądać także po 21 
maja. Żeby wziąć udział w We 
Europe, należy zarejestrować się 
na stronie internetowej www.
weeurope.art.  
 (mm)

krzysztof kobyliński

Niedawno opisywaliśmy wielki triumf młodych śpiewaków z Państwowej Szkoły muzycznej im. l. różyckiego w Gliwicach, 
którzy wygrali organizowany w naszym mieście Xiii Ogólnopolski konkurs Wokalny im. l. różyckiego, a już spieszymy 
z kolejną dobrą wiadomością o nagrodach dla uczniów z Gliwic. tym razem po laury sięgnęli młodzi instrumentaliści – 
wiolonczelista radosław Garbiec i skrzypaczka justyna liber. uczniowie PSm w Gliwicach odnieśli sukces na międzyna-
rodowym konkursie instrumentów Smyczkowych.
22–25 kwietnia w Zespole Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
w Elblągu odbył się konkurs dla 
uczniów klas skrzypiec, altówki, 
wiolonczeli i kontrabasu ze szkół 
muzycznych II stopnia. Radosław 
Garbiec sięgnął po III nagrodę, 
a jego nauczyciel – Marcin Kusz 
– zdobył wyróżnienie za przy-
gotowanie ucznia. Wyróżnienie 
powędrowało także do Justyny 
Liber przygotowywanej przez Ada-
ma Zająca. O randze elbląskiego 
konkursu świadczy rekomendacja 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

radosław Garbiec uczy się w V 
klasie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej II st. w Gliwicach – specjalność 
wiolonczela. Młody wiolonczelista 
ma dobrą passę, bo zaraz po zdo-
byciu III miejsca w Elblągu sięgnął 
też po I nagrodę w swojej grupie 
wiekowej w XXVI Ogólnopolskich 
Konfrontacjach Wiolonczelowych 

im. Zdzisławy Wojciechowskiej. 
Choć w jego rodzinie nie było tra-
dycji muzycznych, to z inicjatywy 
przedszkolanki – która stwierdziła, 
że Radek posiada poczucie ryt-
mu – przystąpił do egzaminu do 
szkoły muzycznej. I tak w wieku 
5 lat rozpoczął swoją edukację 
muzyczną w klasie wiolonczeli. 
Radosław jest uczniem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Edwar-
da Dembowskiego w Gliwicach 

w klasie politechnicznej. Jego zain-
teresowania muzyczne to nie tylko 
wiolonczela, ale również śpiew. 
W wolnym czasie lubi grać w gry 
planszowe. Ponadto jest harce-
rzem starszym w 316 Gliwickiej 
Drużynie Harcerzy, a od pewnego 
czasu trenuje boks. Pasjonuje go 
język rosyjski, a także tamtejsza 
kultura – z tego powodu chce 
w przyszłości odbyć podróż koleją 
transsyberyjską.

justyna liber to uczennica 
IV klasy Państwowej Szkoły 
Muzycznej II st. w Gliwicach – 
specjalność skrzypce. Uczy się 
w V Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Andrzeja Struga w Gliwicach. 
Wielokrotnie miała zaszczyt 
koncertować solo z Gliwicką 
Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą 
Kameralną Miasta Jaworzna 
„Archetti”, a także z Orkiestrą 

Symfoniczną Filharmonii Za-
brzańskiej. Brała również udział 
w projekcie „Filharmonia Mło-
dych” organizowanym przez 
Filharmonię Śląską w Katowi-
cach. Uwielbia muzykę, a gra na 
skrzypcach jest jej wielką pasją. 
Swoje umiejętności doskonaliła 
również podczas kursów mi-
strzowskich w klasie prof. Jana 
Staniendy. W wolnym czasie 
lubi słuchać muzyki, chętnie gra 
w siatkówkę, jeździ na rowerze 
oraz wędruje po górach.

Młodym muzykom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 
Już wkrótce uczniowie PSM 
w Gliwicach będą mogli szlifo-
wać swoje  talenty w nowej sie-
dzibie szkoły muzycznej przy ul. 
Ziemowita. Obecnie budynek 
jest remontowany i przystoso-
wywany do nowej funkcji przez 
Miasto Gliwice.
 (ED/mm)

kultura powoli ze sfery wirtualnej z powrotem przenosi się do „realu”. 
Otwarte są już filie miejskiej Biblioteki Publicznej i oddziały muzeum 
w Gliwicach.
W reżimie sanitarnym można 
korzystać ze zbiorów MBP w Gli-
wicach. Czytelnicy mają wolny do-
stęp do bibliotecznych półek we 
wszystkich placówkach. Czytelnie 
nadal pozostają zamknięte. Nie 
można także korzystać ze stano-
wisk komputerowych i toalet dla 
czytelników.

Dobrą wiadomość mamy także 
dla miłośników historii. Wszyst-
kie pięć oddziałów Muzeum 
w Gliwicach można już zwie-
dzać „na żywo” z zachowaniem 
pandemicznych rygorów. Willa 
Caro, Zamek Piastowski, Radio-
stacja, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich i Oddział Odlewnic-

twa Artystycznego są otwarte. 
A już 15 maja szykuje się wielkie 
muzealne wydarzenie, czyli Noc 
Muzeów. Program imprezy znaj-
duje się na ostatniej stronie 
tego wydania „Miejskiego Ser-
wisu Informacyjnego – Gliwice”. 
 
 (mm)

dom Pamięci Żydów Górnośląskich

justyna liber radosław Garbiec
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 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 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.

dO kiedY trzeBa 
zlikWidOWać 

Stare kOtłY WęGlOWe?

PrzYPOmiNamY

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 muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

zYSkaj dOFiNaNSOWaNie!
 1. dOtacja z miaSta
ktO mOŻe Się Starać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na cO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy eN 303-5.
ile mOŻNa zYSkać?

do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 
303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomoder-
nizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy 
EN 303-5, w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

kiedY złOŻYć WNiOSek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, 
z wyjątkiem kotłów na paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku których wniosek należy złożyć 
do końca 2021 r.).
SzerSze iNFOrmacje: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

 2. dOtacja z WFOŚiGW (program „czyste powietrze”)
ktO mOŻe Się Starać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
Na cO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ile mOŻNa zYSkać?

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

kiedY złOŻYć WNiOSek? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
SzerSze iNFOrmacje: https://czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

ekologia

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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znaleźć dom dla każdego

znaleźć dom dla każdego
W Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej 56 w Gliwicach przebywa obecnie około 140 zwierząt. 
Placówka spełnia wymogi weterynaryjne, zapewnia ciepły kąt i dobrą opiekę. Przede wszystkim jednak 
podejmuje szereg działań, by psy i koty, które trafiają na Wschodnią, znalazły nowy dom. Stara się też 
zapobiegać bezdomności zwierząt, realizując Program Opieki Nad zwierzętami Bezdomnymi oraz zapo-
biegania Bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice.
Schronisko przy ul. Wschodniej 56 
w Gliwicach istnieje od 1997 r. 

–  Trafiające  do  nas  zwierzęta 
są w różnej kondycji, często po 
traumatycznych  przeżyciach, 
stracie  bliskiego  człowieka  lub 
z uszczerbkiem na zdrowiu spo-
wodowanym  ludzką  nieodpo-
wiedzialnością, okrucieństwem 
czy bezmyślnością. Schronisko to 
tymczasowe schronienie dla psów 
i kotów. Staramy się, by trafiające 
do nas niechciane zwierzęta były 
u nas jak najkrócej – mówi Barbara 
Malinowska, kierownik Schroniska 
dla Zwierząt w Gliwicach.  

Każdego roku do gliwickiego schro-
niska trafia około 1000 zwierząt. 
Obecnie jest tam około 70 psów 
i 70 kotów. Dla porównania – jesz-
cze 15 lat temu przebywało w nim 
ponad 400 psów! Na szczęście pra-
wie tyle samo zwierząt trafiających 
do schroniska zostaje odebranych 
przez właścicieli i znajduje nowych 
opiekunów. 

– Taka jest nasza misja – znaleźć 
nowy  dom,  jak  najszybciej,  by 
zwierzę czuło, że jest kochane. To, 
że z roku na rok liczba zwierząt 
przebywających  w  schronisku 
maleje, jest efektem licznych akcji 
podejmowanych przez naszych 
pracowników  i  wolontariuszy. 
Szereg podejmowanych przez nas 
działań ma też na celu ograniczenie 
bezdomności psów i kotów w ogóle 
– dodaje Barbara Malinowska.

Gliwickie schronisko funkcjonuje 
na podstawie rokrocznie przyjmo-
wanego przez Radę Miasta Gliwice 
Programu Opieki Nad Zwierzętami 

Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na terenie 
Miasta Gliwice. 

co w tym 
roku znalazło 
się w Progra-
mie?

Przyjęty przez gliwickich radnych 
25 marca program obejmuje m.in. 
bezpłatną sterylizację lub kastrację 
psów posiadających właścicieli 
z terenu Gliwic. Skierowania na 
zabiegi wydawane są w siedzibie 
Schroniska dla zwierząt, od ponie-
działku do soboty w godz. od 10.00 
do 16.00. Warunkiem otrzymania 
skierowania jest okazanie doku-
mentu tożsamości i posiadanie 
książeczki zdrowia pupila z aktu-
alnymi szczepieniami.

Uchwalony program opieki obej-
muje również sterylizację i kastra-
cję kotów wolno żyjących z terenu 
Gliwic. Skierowania wydawane są 
na podstawie okazania dokumentu 
tożsamości i wskazania miejsca by-
towania kota. Zabiegi wykonywane 
są w Przychodni Weterynaryjnej 
wskazanej na otrzymanym skie-
rowaniu. 

– Zabiegi sterylizacji i kastracji mają 
nie tylko wpływ na ograniczenie 
niekontrolowanego rozmnażania 
się psów i kotów, ale stanowią 
również profilaktykę zdrowotną, 
pozwalając uniknąć wielu kłopo-
tów, a czasem tragedii związanych 
z  ucieczkami,  a  nawet  agresją 
zwierząt.  W  2020  r.  poddano 
zabiegom sterylizacji  i kastracji 
łącznie 939 bezdomnych psów 
i kotów przebywających w Schro-
nisku, kotów wolno żyjących oraz 
zwierząt posiadających właścicieli 
z terenu Gliwic – tłumaczy Barbara 
Malinowska.

W 2020 r. usługi weterynaryjne, 
w tym sterylizacje i kastracje, 
kosztowały schronisko 229 330 zł. 
W 2021 r. z miejskiego budżetu na 
realizację Gliwickiego Programu 
Opieki nad Zwierzętami prze-
znaczono 1,6 mln zł, z czego 1,4 
mln zł na zapewnienie bezdom-
nym zwierzętom miejsca i opieki 
w Schronisku przy ul. Wschodniej. 

jak najszyb-
ciej znaleźć 
nowy dom

Pracownicy schroniska i wolonta-
riusze podejmują szereg działań, 
by ich podopieczni znaleźli nowy 
dom. Dzięki zaangażowaniu oraz 
prowadzonym akcjom adopcyj-
nym, prawie tyle samo zwierząt, 
ile trafia do schroniska, znajduje 
kochającego właściciela. Organizo-
wanych jest szereg akcji adopcyj-
nych, które skutkują szczęśliwym 
zakończeniem. Na facebookowym 
profilu schroniska i na profilach 
wolontariuszy umieszczane są 
informacje o zagubionych i zna-
lezionych zwierzętach, dzięki cze-
mu właściciele często odnajdują 
się nawet w ciągu doby. Dobrze 
znana gliwiczanom jest akcja 
„Wariacje na 4 łapy, czyli baw się 
razem z psami” czy „Bieg na 6 łap”, 
przed pandemią organizowany raz 
w miesiącu i cieszący się ogromną 

popularnością. W każdym 
spacerze brało udział po 
kilkaset osób chętnych do 

przebieżki z podopiecznymi 
ze schroniska. Ta skuteczna for-

ma poznawania się ludzi z psami 
często owocowała nawiązaniem 
przyjaźni i adopcją. Gliwickie 
schronisko organizuje także inne 
akcje, m.in. „Dom na zimę dla star-
szaka” czy tzw. domy tymczasowe 
dla kotów i szczeniąt.

W gliwickim schronisku zwierzęta 
przebywają w ogrzewanych po-
mieszczeniach, mają do dyspozy-
cji duże wybiegi. Koty mieszkają 
w kilku przystosowanych dla nich 
pomieszczeniach, tzw. kociarniach. 
Psy kwaterowane są zgodnie z cha-
rakterem – niektóre potrzebują 
samotności, socjalizacji i czasu, by 
nabrać zaufania. Schronisko stale 
usprawnia swoją działalność i po-
dejmuje prace modernizacyjne. 
Obecnie planowany jest remont 
jednego z pawilonów. Na ten cel 
z miejskiego budżetu zostanie 
przeznaczone około 200 tys. zł.

Więcej informacji na temat dzia-
łalności gliwickiego schroniska dla 
zwierząt można znaleźć na stronie 
internetowej www.schronisko.
gliwice.pl.  (mf)
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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 

2021–2022.
termin składania ofert:  

14 maja 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 

 14 maja 2021 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna 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  

– 4 zadania inwestycyjne.
termin składania ofert:  

17 maja 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

17 maja 2021 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na www.
pec.gliwice.pl

Śląskie 
centrum 

logistyki S.a.  
44-100 

Gliwice,  
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na 

zadaNie Pt.: 
zadaNie Nr i: reNOWacja 

OGrOdzeNia, 
zadaNie Nr ii: reNO-

Wacja 1 WieŻY OŚWie-
tleNiOWej, Na tereNie 

ŚlĄSkieGO ceNtrum lO-
GiStYki S.a. W GliWicacH 

PrzY ul. POrtOWej 28.
termin składania ofert:  

31 maja 2021 r. do godz. 14.00
termin otwarcia ofert:  

1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na 
www.scl.com.pl

urząd miejski w Gliwicach, Wydział zdrowia i Spraw Społecznych 
zaprasza do składania ofert cenowych 

na realizację zadań

zadanie nr 1. 
treningi tai-chi dla mieszkańców
• Liczba zajęć: do 30 treningów 

(1,5 godz.). 
• Częstotliwość: 1 raz w tygo-

dniu. 
• Czas trwania: czerwiec – paź-

dziernik 2021 r. 
• Miejsce realizacji: Park Cho-

pina w Gliwicach.
zadanie nr 2. 
Fitness dla matek z dziećmi pn. 
„zdrowa mama, zdrowe dziecko” 
• Liczba zajęć: do 15 treningów 

(45 min). 
• Częstotliwość: 1 raz w tygo-

dniu. 
• Czas trwania: czerwiec – 

wrzesień 2021 r. 
• Miejsce realizacji: Park Cho-

pina w Gliwicach.

zadanie nr 3. 
Pierwsza pomoc przedmedycz-
na dla młodzieży i dorosłych 
• Przeprowadzenie szkoleń 

z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej (część teo-
retyczna i praktyczna), w ra-
mach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego, na terenie 
dzielnicy Sikornik.

• Liczba osób: maks. 50/grupę.
• Czas trwania jednego szkole-

nia: 2 – 3 godziny.
• Zakres szkolenia dostosowa-

ny do wieku odbiorców. 
informacje dodatkowe
Zapytanie realizowane bez sto-
sowania ustawy Prawo zamó-
wień publicznych na podstawie 
zamówienia klasycznego oraz 
konkursów, których wartość nie 

przekracza kwoty 
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1.
Oferty mogą składać podmioty 
gospodarcze lub osoby fizyczne 
posiadające kwalifikacje upraw-
niające do realizacji poszczegól-
nych przedsięwzięć. 
Oferty na formularzu dostęp-
nym pod adresem bip2.gliwice.
eu/storage/bpm/ogloszenia/
oferta-druk.doc można prze-
słać w formie elektronicznej na 
adres: zd@um.gliwice.pl.
Na każde zadanie należy prze-
słać odrębną ofertę cenową.
Termin składania ofert: 21 maja 
2021 r.
Osoba do kontaktu w sprawie 
zapytania: Beata Jeżyk, tel. 
32/238-56-07.

komunikaty

http://www.schronisko.gliwice.pl/
http://www.schronisko.gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip2.gliwice.eu/storage/bpm/ogloszenia/oferta-druk.doc
http://bip2.gliwice.eu/storage/bpm/ogloszenia/oferta-druk.doc
http://bip2.gliwice.eu/storage/bpm/ogloszenia/oferta-druk.doc
mailto:zd@um.gliwice.pl
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OGłOSzeNia

nr sprawy: GN.6853.3.2020  

Działając na podstawie:
• art. 124a w związku z art. 124, 114 

ust. 3 i 4, 115 ust. 3 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

• art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia na wniosek Zarządu Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach –  
z dniem 29 lipca 2021 r. – postępowania o ograni-
czenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nie-
ruchomości położonej w Gliwicach na płd.-zach. od  
ul. Pszczyńskiej, oznaczonej jako działka nr 413, 
obręb Nowe Gliwice, poprzez udzielenie zezwo-
lenia na założenie i przeprowadzenie m.in. przez 
tę nieruchomość przyłączy kanalizacyjnych celem 
podłączenia nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 216, 
220, 222 (oznaczonych jako działki nr: 81, 83, 84, 
obręb Nowe Gliwice) do sieci kanalizacyjnej. 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, to 
jest od 13 maja 2021 r.
Niniejsze zawiadomienie jest konsekwencją nieure-
gulowanego stanu prawnego ww. działki, o czym 
świadczy brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów 
albo innych dokumentów, na podstawie których 
można byłoby ustalić osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze, wyznacza się termin  
2 miesięcy, licząc od dnia dokonania ogłoszenia o za-
miarze wszczęcia postępowania, to jest do 28 lipca 
2021 r., na zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A osób, które wykażą, że przysługują 
im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 413, obręb Nowe Gliwice.
Postępowanie będzie się toczyć w trybie art. 124a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, który 
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym nakazuje stosować odpowiednio 
m.in. art. 124 ust.1, 2, 4 ugn. 
Art. 124 ust.1 ugn brzmi: „Starosta, wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej, może 
ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na 
zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości 
ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń słu-
żących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności 
publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urzą-
dzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie-
ruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to 
następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przy-
padku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego”. 
Stosownie do art. 124 ust. 2 ww. ustawy starosta 
działa z urzędu lub na wniosek.
Stosownie do art. 124 ust. 4 ugn na inwestorze 
ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do 
stanu poprzedniego, niezwłocznie po posadowieniu 
przedmiotowego przyłącza. 

Z up. Prezydenta Miasta Gliwice 
wykonującego zadania  

z zakresu administracji rządowej
Aneta Borzucka

p.o. Zastępca Naczelnika  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

nr sprawy: GN.6853.3.2020  
Działając na podstawie:
• art. 124a w związku z art. 124, 114 

ust. 3 i 4, 115 ust. 3 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

• art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam
o zamiarze wszczęcia na wniosek Zarządu Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach –  
z dniem 29 lipca 2021 r. – postępowania o ograni-
czenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nie-
ruchomości położonej w Gliwicach na płd.-zach. 
od ul. Pszczyńskiej, oznaczonej jako działka nr 101, 
obręb Nowe Gliwice, poprzez udzielenie zezwo-
lenia na założenie i przeprowadzenie m.in. przez 
tę nieruchomość przyłączy kanalizacyjnych celem 
podłączenia nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 216, 
220, 222 (oznaczonych jako działki nr: 81, 83, 84, 
obręb Nowe Gliwice) do sieci kanalizacyjnej. 
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od 
dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, to 
jest od 13 maja 2021 r.
Niniejsze zawiadomienie jest konsekwencją nieure-
gulowanego stanu prawnego ww. działki, o czym 
świadczy brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów 
albo innych dokumentów, na podstawie których 
można byłoby ustalić osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze, wyznacza się termin  
2 miesięcy, licząc od dnia dokonania ogłoszenia o za-
miarze wszczęcia postępowania, to jest do 28 lipca 
2021 r., na zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A osób, które wykażą, że przysługu-
ją im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 101, obręb Nowe Gliwice.
Postępowanie będzie się toczyć w trybie art. 124a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, który 
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym nakazuje stosować odpowiednio 
m.in. art. 124 ust.1, 2, 4 ugn. 
Art. 124 ust. 1 ugn brzmi: „Starosta, wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej, może 
ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na za-
kładanie i przeprowadzenie na nieruchomości cią-
gów drenażowych, przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności pu-
blicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urzą-
dzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie-
ruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to 
następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przy-
padku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 ww. ustawy starosta 
działa z urzędu lub na wniosek.
Stosownie do art. 124 ust. 4 ugn na inwestorze 
ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do 
stanu poprzedniego, niezwłocznie po posadowieniu 
przedmiotowego przyłącza. 

Z up. Prezydenta Miasta Gliwice  
wykonującego zadania  

z zakresu administracji rządowej

Aneta Borzucka
p.o. Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

nabór nr kd.210.22.2021.ir-4  
urząd miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na 

stanowiska urzędnicze w Wydziale 
inwestycji i remontów w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 26 maja 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

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

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr kd.210.23.2021.ir-5
urząd miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 

stanowisko urzędnicze w Wydziale 
inwestycji i remontów w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31 maja 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

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

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50.

oferty pracy

zawiadomieniaobwieszczenia

aB.6740.7.6.2020 z 29 kwietnia 2021 r.

ii. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
tabela nr 1

działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Numer działki wchodzącej 

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Numer działki

poza pasem drogowym
Powierzchnia 

działki [ha]
Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 293/2 293/3 0,0170 293/4 0,8615 Łąki Kłodnickie
2. 294/2 294/3 0,0049 294/4 0,3151 Łąki Kłodnickie
3. 420/1 420/4 0,0559 420/5 0,3151 Ligota Zabrska
4. 421/1 421/3 0,0127 421/4 1,0543 Ligota Zabrska
5. 422 422/1 0,0365 422/2 0,4102 Ligota Zabrska
6. 423 423/1 0,0317 423/2 0,3273 Ligota Zabrska
7. 424 424/1 0,0090 424/2 0,0534 Ligota Zabrska
8. 425 425/1 0,0135 425/2 0,2365 Ligota Zabrska
9. 426 426/1 0,0159 426/2 0,1716 Ligota Zabrska

10. 427 427/1 0,0161 427/2 0,1561 Ligota Zabrska
11. 428 428/1 0,0084 428/2 0,1042 Ligota Zabrska

V. Ww. decyzją zezwolono na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji drogowej, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
tabela nr 4

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

zakres prac ograniczających korzystnie  
z nieruchomości

Lp. 1 2 3
Obręb łąki kłodnickie

1. ---- 290/1
Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kujawskiej, budowa chodnika, budowa ścieżki 

rowerowej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
budowa sieci oświetlenie ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej.

2. ---- 294/1 Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kujawskiej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i dwóch 
wylotów do rowu, przebudowa sieci teletechnicznej, demontaż sieci elektroenergetycznej.

3. ---- 578/1
Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kujawskiej, budowa chodnika, budowa ścieżki 

rowerowej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
przebudowa sieci teletechnicznej, demontaż sieci elektroenergetycznej.

4. ---- 579/1
Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kujawskiej, budowa chodnika, budowa ścieżki 

rowerowej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
budowa sieci oświetlenie ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej.

5. ---- 579/2 Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Kujawskiej, budowa chodnika, budowa ścieżki 
rowerowej, budowa kanału technologicznego, budowa sieci oświetlenie ulicznego.

Obręb ligota zabrska
6. ---- 391/3 Przebudowa zjazdu.
7. ---- 420/2 Budowa chodnika, budowa kanału technologicznego, budowa sieci oświetlenie ulicznego.

PouCZeNie
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracow-

nikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim pod numerem telefonu 32/239-11-66. Ze względu na zaistniałą sytuację 
spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu admi-
nistracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie 
z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735).

* Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie 
lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).

obwieszczenie
prezydenta miasta GLiwice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735), w związ-
ku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) Prezydent 
Miasta Gliwice zawiadamia, że 22 kwietnia 2021 r. wydał decyzję 
nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„rozbudowa ul. kujawskiej (droga powiatowa 
nr 7213S) poprzez budowę chodnika i drogi 
rowerowej od wiaduktu a1 do mostu nad 

rzeką kłodnicą w Gliwicach”,
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji 

drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony 

liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gliwice – miasto 

na prawach powiatu nieruchomości znajdujących się w li-
niach rozgraniczających teren,

• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy/przebudowy istniejących 

sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdu oraz określono 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 
tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie 
tych obowiązków,

• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 
drogowej, na prowadzenie robót budowlanych towarzy-

szących realizacji inwestycji, w oparciu o posiadane przez 
inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane,

• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
i. inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas dro-

gowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. kujawskiej 
(droga powiatowa nr 7213S) (w nawiasie podano pierwotny 
numer działki):
obręb łąki kłodnickie: 578/2, 294/3 (294/2), 293/3 (293/2),
obręb ligota zabrska: 420/4 (420/1), 421/3 (421/1), 422/1 
(422), 423/1 (423), 645, 424/1 (424), 425/1 (425), 426/1 
(426), 427/1 (427), 428/1 (428).

2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas 
drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu 
realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, h), to jest 
budowy/przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu 
i przebudowy zjazdu (w nawiasie podano pierwotny numer 
działki):
obręb łąki kłodnickie: 294/4 (294/2),
obręb ligota zabrska: 391/5, 422/2 (422), 423/2 (423), 
424/2 (424).

3. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi in-
westycję, na których inwestor prowadził będzie roboty 
budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb łąki kłodnickie: 579/2, 294/1, 290/1, 578/1, 579/1,
obręb ligota zabrska: 391/3, 420/2.

iii. Oznaczenie nieruchomości lub ich części 
według ewidencji gruntów, które staną się wła-
snością Gliwic – miasta na prawach powiatu,  
z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:
tabela nr 2

Numer 
działki  

po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Obręb

Lp. 1 2 3
1. 293/3 293/2 Łąki Kłodnickie
2. 294/3 294/2 Łąki Kłodnickie
3. 420/4 420/1 Ligota Zabrska
4. 421/3 421/1 Ligota Zabrska
5. 422/1 422 Ligota Zabrska
6. 423/1 423 Ligota Zabrska
7. 424/1 424 Ligota Zabrska
8. 426/1 426 Ligota Zabrska
9. 427/1 427 Ligota Zabrska

10. 428/1 428 Ligota Zabrska
11. ----- 578/2 Łąki Kłodnickie
12. ----- 645 Ligota Zabrska

iV. Ww. decyzją ustalono obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu i przebudowy zjazdu:
tabela nr 3

Numer 
działki 

po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2

zakres prac 
ograniczających 

korzystnie  
z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5
Obręb łąki kłodnickie

1. 294/4 294/2 GL1G/00036675/0 51,1 Budowa sieci 
teletechnicznych.

Obręb ligota zabrska
2. --- 391/5 GL1G/00033795/6 27,9 Przebudowa 

zjazdu.

3. 422/2 422 GL1G/00121231/9 6,9
Przebudowa  
sieci elektro- 

energetycznej.

4. 423/2 423 GL1G/00131581/0 1,9
Przebudowa  
sieci elektro- 

energetycznej.

5. 424/2 424 GL1G/00028028/1 1,2
Przebudowa  
sieci elektro- 

energetycznej.
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OGłOSzeNia
oferty pracy

zarzĄd BudYNkÓW  
miejSkicH i tOWarzYStWO 

BudOWNictWa SPOłeczNeGO  
Sp. z o.o. w Gliwicach 

ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora nadzoru

(nr ref. 004/Pk/2021)
miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• przygotowywanie danych 

wyjściowych (w tym typo-
wanie robót i nadzór nad 
opracowywaną dokumen-
tacją techniczną), 

• sprawdzanie i opiniowa-
nie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej, 
weryfikacja dokumentacji 
dotyczącej zamówień pu-
blicznych, 

• przygotowywanie wycen 
inwestorskich do wniosków 
inwestycyjnych i remonto-
wych,

• sporządzanie opisów 
technicznych, kosztorysów 
inwestorskich, przedmia-
rów robót, specyfikacji 
technicznej wykonania 
i odbioru robót niezbęd-
nych do przeprowadzania 
procedur przetargowych, 

• nadzór nad realizacją zadań 
w zakresie prac inwestycyj-
nych i remontowych oraz 
kontrola zgodności realiza-
cji zadań z zatwierdzonym 
planem inwestycyjnym 
i remontowym, 

• kontrola nad rozliczeniem 
końcowym robót budow-
lanych,

• udział w rozstrzyganiu 
spraw interwencyjnych 
i skargowych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie 

techniczne lub wyższe 
techniczne,

• uprawnienia budowlane 
o specjalności instalacyj-
nej w zakresie sieci, insta-
lacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych – bez 
ograniczeń,

• przynależność do Okrę-
gowej Izby Inżynierów 
Budownictwa,

• biegła znajomość MS Offi-
ce, doświadczenie w pracy 
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarzą-
dzania nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania 
czasem,

• przedsiębiorczość, konse-
kwencja w działaniu,

• profesjonalizm w dzia-
łaniach, wysoka kultura 
osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawo-

dowego,
• pełną wyzwań pracę w fir-

mie o ugruntowanej pozycji 
na rynku.

Zainteresowane osoby, speł-
niające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl, z podaniem 
numeru referencyjnego i do-
piskiem „aplikacja na stano-
wisko inspektora nadzoru”, 
w terminie do 31 maja 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo 
do odwołania naboru bez po-
dania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że 
skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych  do  realizacji  procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawąz 
10 maja 2018 r. o ochronie 
danych  osobowych  (DzU 
z 2018 r., poz. 1000).

Poszukujemy kandydatów  
na stanowisko:

dyspozytor transportu 
samochodowego
miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• planowanie tras oraz kontrola reali-

zacji transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźni-

kami i z innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kie-

rowców,
• biegła znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i bu-

dowaniu relacji ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile wi-

dziane o profilu logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności in-

terpersonalne.
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 Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport po roku zatrud-
nienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju 

zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do 
wysyłania CV na adres e-mail: katarzy-
na.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 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 https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/. 

Numer naboru 
dO/3/2021

miejski zarząd 
usług  

komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze specja-
listy ds. rozliczeń i ewidencji 

w dziale usług Pogrzebo-
wo-cmentarnych w pełnym 

wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach na stronie internetowej ht-
tps://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunkach pracy na danym stano-

wisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 8 czerwca 2021 r. do godz. 9.00 
w Dziale Spraw Pracowniczych i Orga-
nizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Śląska Sieć metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
kontroler  

Strefy Płatnego Parkowania
miejsce pracy: Gliwice
do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• kontrola wnoszenia opłat 

za parkowanie pojazdów 
samochodowych w Stre-
fie Płatnego Parkowania 
w Gliwicach, 

• wystawianie zawiado-
mień o nieuiszczeniu 
opłaty za parkowanie 
lub parkowanie ponad 
opłacony czas,

• sporządzanie popraw-
nej dokumentacji zdję-
ciowej,

• obsługa klienta Strefy Płat-
nego Parkowania w zakre-
sie informacyjnym,

• sprawdzanie poprawno-
ści pracy urządzeń PIAP,

• przestrzeganie wyzna-
czonego czasu przejścia 
na realizację wyznaczo-
nych zadań w danym 
rejonie.

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształce-

nie średnie,
• znajomość przepisów 

ustawy prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy 
o drogach publicznych,

• podstawowa znajomość 
topografii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego 
posługiwania się kompu-
terem i smartfonem,

• umiejętność pracy 
w zespole, komunikatyw-
ność, kultura osobista,

• odpowiedzialność, do-
kładność, efektywność 
w działaniu, wysoka od-
porność na stres i pracę 
pod presją czasu,

• spostrzegawczość i po-
dzielność uwagi,

• zdolność szybkiego ucze-
nia się.

dodatkowym atutem bę-
dzie:
• doświadczenie w pracy 

na podobnym stano-
wisku,

• prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie ade-
kwatne do posiadanych 
kompetencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania 
swoich kompetencji i kwa- 
lifikacji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę w firmie 
o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/
na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kan-
dydat na stanowisko kon-
trolera Strefy Płatnego Par-
kowania” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo 
odpowiedzi jedynie na wy-
brane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie od-
syłamy, a nieodebrane po 
sześciu miesiącach od dnia 
naboru podlegają znisz-
czeniu.

Śląska Sieć metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
młodszy specjalista ds. serwisu

miejsce pracy: Gliwice
do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie 

awarii instalacji teletech-
nicznych, światłowodo-
wych oraz urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych,

• realizacja planów konser-
wacji instalacji oraz urzą-
dzeń,

• wsparcie techniczne przy 
usuwaniu awarii oraz bie-
żącej eksploatacji urządzeń 
monitoringu CCTV, 

• montaż instalacji elektrycz-
nych, niskoprądowych, te-
leinformatycznych, światło-
wodowych,

• praca z dokumentacją 
techniczną, sporządzanie 
raportów, rejestrowanie 
wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość zagadnień z dzie- 

dziny elektrotechniki, elek-
troniki i transmisji światło-
wodowej,

• uprawnienia elektryczne 
SEP G1 w zakresie prac 
kontrolno-pomiarowych 
przy urządzeniach i insta-
lacjach elektroenergetycz-
nych do 1kV,

• brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości pow. 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Offi-

ce (w szczególności arkusza 
kalkulacyjnego),

• odpowiedzialność, do-
kładność, sumienność, 
efektywność w działaniu, 
dobra organizacja pracy, 
komunikatywność, umie-
jętność pracy w zespole 
oraz odporność na stres.

dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie w pracy na 
stanowisku elektryka,

• doświadczenie przy prze-
glądach agregatów prądo-
twórczych o mocy znamio-
nowej powyżej 50 kW,

• uprawnienia alpinistyczne 
do pracy w dostępie bu-
dowlanym,

• umiejętność konfigurowa-
nia urządzeń sieciowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwat-
ne do posiadanych kom-
petencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i kwalifika-
cji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę w firmie 
o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/
na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
na adres: rekrutacje@ssm.si-
lesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub 
złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkow-
skiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

dyrektor centrum kształcenia zawodowego 
i ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

zatrudni pracownika na stanowisko  
kucharza w wymiarze pełnego etatu

do głównych obowiązków 
pracownika będzie nale-
żało:
1. sporządzanie, porcjowa-

nie, dekorowanie i wy-
kańczanie różnych grup 
potraw zgodnie z wyma-
ganiami technologiczny-
mi i higienicznymi,

2. obsługa klienta i kasy 
fiskalnej,

3. zapewnienie odpowied-
nich warunków przecho-
wywania surowców, pół-
produktów i gotowych 
wyrobów,

4. prowadzenie dokumen-
tacji HACCP, GMP, GHP,

5. sprawowanie opieki nad 
uczniami odbywającymi 
zajęcia praktyczne,

6. obsługa komputera 
w zakresie przyjmowa-
nia zamówień na wyroby, 
prowadzenia sprzedaży 
i składania zamówień na 
towary i gotowe wyroby,

7. obsługa maszyn i urzą-
dzeń gastronomicznych,

8. przyjmowanie odpowie-
dzialności za powierzone 
mienie, utargi i rozlicze-
nia gotówkowe.

Wymagania:
1. wykształcenie: min. za-

sadnicze,
2. doświadczenie: 2-letnie 

zatrudnienie na podob-
nym stanowisku,

3. umiejętność utrzymania 
czystości w miejscu pracy,

4. stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na sta-
nowisku kucharza, 

5. mile widziane przygoto-
wanie pedagogiczne.

cechy charakteru:
• sumienność, bezkonflik-

towość, wysoka kultura 
osobista, odpowiedzial-
ność za powierzone zada-
nia/mienie, umiejętność 
pracy w zespole, łatwe 

nawiązywanie kontaktu 
z młodzieżą w szkole.

Wymagane dokumenty 
i oświadczenia:
• list motywacyjny, 
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumen-

tów potwierdzających 
staż pracy,

• kserokopie dokumen-
tów potwierdzających 
wykształcenie,

• oświadczenia.
zatrudnienie: od 1 września 
2021 r. 
Forma zatrudnienia: umowa 
o pracę na czas określony. 
Wymiar zatrudnienia: wy-
miar czasu pracy – 1 etat 
(tj. 40 godzin wg harmo-
nogramu od poniedziałku 
do piątku od godz. 9.30 do 
godz. 17.30).
Kwestionariusz osobowy, 
klauzula informacyjna są 
dostępne na stronie www.
ckziu.gliwice.pl w zakładce 
oferty pracy. List motywa-
cyjny należy własnoręcznie 
podpisać.
Dokumenty należy składać 
do 28 maja 2021 r. do godz. 
10.00 w Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 1 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1. Dokumenty 
należy składać w zamknię-
tych kopertach. Dokumenty, 
które wpłyną po tym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać po nr telefonu 
32/302-12-90, w godzinach 
od 8.00 do 14.00.
O terminie rozmowy kwali-
fikacyjnej kandydaci zostaną 
poinformowani telefonicz-
nie (w związku z powyższym 
konieczne jest podanie nu-
meru kontaktowego).
Przewidywany termin 
rozmowy kwalifikacyjnej:  
2 czerwca 2021 r. 

Numer naboru: GOdS
-kd.210.1.2021

centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
działań Społecznych  

z siedzibą w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 

kontrola terminów płatności 
oraz opisu faktur,

• prowadzenie rejestrów księ-
gowych wydatków, depozy-
tów oraz ZFŚŚ, prowadzenie 
ewidencji wykorzystanych 
środków, bieżące uzgadnianie 
wydatków z kosztami,

• przygotowywanie danych do 
sprawozdań, przygotowywa-
nie przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków 
o zmiany planów finansowych,

• wyliczanie, zamawianie, kon-
trola zapotrzebowania na 
środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji księ-
gowej środków trwałych oraz 
uzgadnianie z ewidencją księ-
gową,

• prowadzenie kont pozabilan-
sowych (998,980,976),

• pomoc w opracowywaniu 
rocznych planów finansowych 
jednostki, 

• doraźne zastępowanie głów-
nego księgowego. 

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni 

staż pracy lub średnie i 4-letni 
staż pracy,

• posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych i korzysta-
nie z pełni praw publicznych, 

• niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie da-
nych osobowych.

dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowo-

ści budżetowej, finansów pu-
blicznych, przepisów podatko-
wych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki 
finansowej sektora jednostek 
finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją 
czasu,

• umiejętność samodzielnego 
wykonywania zadań.

cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, sta-

ranność, odporność na stres, 
rzetelność, wysoka kultura 
osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

informacja o warunkach pracy 
na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwy- 

cięstwa 1 (II piętro, brak win-
dy).

2. Warunki pracy: praca w bu-
dynku niedostępnym dla osób 
z niepełnosprawnością rucho-
wą, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w pozycji 
siedzącej, praca z komputerem 
przy monitorze ekranowym 
powyżej 4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na 1 etat 
w równoważnym systemie 
czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opu-

blikowany na stronie interne-
towej www.gods.gliwice.pl/
do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów 
poświadczających posiadane 
doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane 
na stronie internetowej www.
gods.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszyst-
kie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wyda-
ne w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, 
miejsca i formy składania doku-
mentów
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w terminie do 14 ma-
ja 2021 r. w siedzibie głównej 

Centrum przy ul. Zwycięstwa 1 
(sekretariat, II piętro):
• osobiście w zaklejonej koper-

cie opatrzonej napisem „Na-
bór na stanowisko urzędnicze 
– starszy księgowy”, nume-
rem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata,

• za pośrednictwem operatora 
pocztowego (decyduje data 
wpływu do siedziby Centrum),

• drogą elektroniczną pod wa-
runkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem plat-
formy 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 wyzna-
czonym terminie nie będą roz-
patrywane. 
rozmowy kwalifikacyjne z wyło-
nionymi kandydatami odbędą się 
17– 21 maja 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów 
kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidzia-
ne dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to 
starszy księgowy.
Zatrudnienie nastąpi na stanowi-
sko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata wyłonionego do za-
trudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane 

wybranego kandydata pod-
legają publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej,  
tj. imię, nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilne-
go),

• na podstawie art. 13a ust. 2 
– jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stano-
wisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wyma-
gania 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 rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest dyrektor 
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrod-
ka Działań Społecznych. 
Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze jest dostępny 
na stronie www.gods.gliwice.pl 
w zakładce pliki do pobrania.
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OGłOSzeNia
oferty pracy

nierucHomoŚci

Numer naboru: zdm-kP.110.1.12.2021
zarząd dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w referacie centrum Sterowania ruchem (2 etaty)  

w pełnym wymiarze czasu pracy 
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 ruchowej 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 wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych,
3. 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,

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. 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 da-
nym 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,
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 pra-
cy 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 ter-
minie do 26 maja 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu dróg miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat 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 nu-
merze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem 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 28 maja 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 1 czerwca 2021 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.

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 samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
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 prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

Numer naboru: zdm-kP.110.1.11.2021
zarząd dróg miejskich w Gliwicach,  

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

regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów 
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. zawieranie porozumień w zakre-

sie lokalizowania infrastruktury 
technicznej na terenach objętych 
decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych,

2. zawieranie umów użyczenia oraz 
dzierżawy terenów objętych de-
cyzjami administracyjnymi o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych,

3. oddawanie nieruchomości w pa-
sach drogowych dróg publicznych 
w użyczenie oraz dzierżawę w try-
bie ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

4. oddawanie nieruchomości na-
leżących do gminnego zasobu 
nieruchomości w użyczenie 
oraz dzierżawę w trybie ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami,

5. obsługa ewidencji środków trwa-
łych w zakresie gruntów, 

6. wydawanie opinii wydziałom 
Urzędu Miejskiego Gliwicach oraz 
jednostkom gminnym w spra-
wach sprzedaży, dzierżawy oraz 
użyczenia nieruchomości,

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:

a) wyższe na kierunkach prawo 
lub związanych z gospodarką 
nieruchomościami

lub
b) wyższe na kierunkach innych 

niż wskazane w ppkt. a), przy 
minimalnym 2-letnim do-
świadczeniu zawodowym na 
stanowisku związanym z go-
spodarką nieruchomościami;

2. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych;

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

4. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów):
1. znajomość przepisów doty-

czących działalności jednostki, 
w szczególności: 
a) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo-
ściami,

b) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny – w zakresie 
związanym z umowami cywil-
noprawnymi i gospodarowa-
niem nieruchomościami,

c) ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

d) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych 
– w zakresie związanym z go-
spodarowaniem nieruchomo-
ściami,

e) ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym,

f) ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych;

2. umiejętność redagowania pism 
urzędowych;

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach;

4. umiejętność czytania map zasad-
niczych i ewidencyjnych.

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 powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność 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) 
i na terenie miasta Gliwice,

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy,

4. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

5. wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 

i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

e) 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 termi-
nie do 21 maja 2021 do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do zarządu dróg miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat 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. Dodatko-
we informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu me-
rytorycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej 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 re-
ferencyjnych nastąpi do 24 maja 
2021 r.
Planowany termin rozmowy kwali-
fikacyjnej: 26 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania 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 dokumen-
tu potwierdzającego niepełno-
sprawność.

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.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (j.t. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające 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.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki 

nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb 
Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gli-
wicach, stanowiącego własność miasta Gliwice:
• dz. nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tereny zabudo-

wane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w kW nr Gl1G/00028499/3,
• dz. nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkanio-

we, o pow. 0,2794 ha, zapisana w kW nr Gl1G/00091344/4,
• dz. nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny mieszkanio-

we, o pow. 0,1349 ha, zapisana w kW nr Gl1G/00034552/8.
łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 951 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki nr 1334 i 1335/5, obręb 
Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka  
nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 196 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• prawo własności dz. nr 1168, obręb Stare miasto, o pow. 
0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,

• prawo własności dz. nr 1169, obręb Stare miasto, o pow. 
0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze 
ewidencyjnym 2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym przy 
ul. Stanisława moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta nr Gl1G/00058759/3.
termin przetargu: 6 lipca 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 329 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2021 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 ko-
munikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://
msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodar-

ka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*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 https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofer-
cie, 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.

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie średnie kierunko-
we; zakres obowiązków: pozyski-
wanie klientów biznesowych za-
interesowanych zakupem energii 
elektrycznej i paliwa gazowego, 
przedstawienie oferty firmy, sprze-
daż energii elektrycznej i paliwa ga-
zowego; umowa-zlecenie; miejsce 
pracy: Zabrze;

● asystent rodziny 
wykształcenie wyższe, kierunek: 
pedagogika, psychologia, socjo-
logia, nauki o rodzinie lub praca 
socjalna; kandydat niekarany, nie 
jest i nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej lub władza rodziciel-
ska nie została mu ograniczona; 
doświadczenie zawodowe w pra-
cy z rodziną; zakres obowiązków: 
praca z rodzinami przeżywającymi 
trudności w wykonywaniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych 
(zarówno dorosłymi, jak i dziećmi 
przebywającymi w pieczy zastęp-
czej), zadaniowy system czasu pra-
cy; miejsce pracy: Gliwice;

● konserwator infrastruktury  
    przystankowej 

wykształcenie zawodowe; prawo 
jazdy kat. B; mile widziane upraw-
nienia do zajmowania się eksplo-
atacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych; zakres 

zadań: dokonywanie przeglądu 
stanu technicznego pasażerskiej 
informacji przystankowej, wy-
wieszanie nowych oraz wymiana 
zniszczonych rozkładów jazdy wraz 
z ich należytym zabezpieczeniem, 
ustawianie, usuwanie i przesta-
wianie stałych i tymczasowych 
znaków przystankowych, naprawy 
uszkodzonych słupków i znaków 
przystankowych, usuwanie z gablot 
i wiat przystankowych materiałów 
nieaktualnych oraz wywieszonych 
bez wiedzy i zgody ZTM (ulotek, re-
klam, wlepek, plakatów itp.), mycie 
wiat przystankowych, umowa-zle-
cenie, miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz, operator linii   
    produkcyjnej 

wykształcenie zawodowe; znajo-
mość rysunku technicznego; może 
być osoba chętna do przyuczenia; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● monter elementów   
    elektronicznych 

wykształcenie podstawowe; wyma-
gane wysokie zdolności manualne; 
realizowanie wyznaczonych norm, 
raportowanie efektów pracy, wy-
konywanie obowiązków zgodnie 
z normami bhp i ppoż.; dwie zmia-
ny; miejsce pracy: Gliwice, oferta 
także dla osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 6 maja 2021 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
https://gliwice.praca.gov.pl/
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OGłOSzeNia

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:
• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha,  

kW nr Gl1G/00024024/4, użytek B – tereny mieszkaniowe.
termin przetargu: 25 maja 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 151 900,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 15 190,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących:
• dz. nr 77/34, obręb czechowice Północ, o pow. 

1196 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „rV”,  
kW Gl1G/00092888/6, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice 
Północ, kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewen-
tualnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 254 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 500,00 zł 
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych obejmujących:
• dz. nr 77/35, obręb czechowice Północ, o pow. 

1218 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „rV”,  
kW Gl1G/00092890/3, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice 
Północ, kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewen-
tualnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 259 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 900,00 zł 
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• dz. nr 7, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od ul. Bojkow-

skiej, pow. gruntu: 0,3330 ha, użytki: riiib – grunty orne, 
z kW nr Gl1G/00045818/1,

• dz. nr 8/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu: 0,2857 ha, użytki: riiib – grunty 
orne, z kW nr Gl1G/00045917/5,

• dz. nr 18/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu: 0,1000 ha, użytki: riiib – grunty 
orne, z kW nr Gl1G/00038759/7,

• dz. nr 50/2, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od auto-
strady a4, pow. gruntu: 0,7496 ha, użytki: riiib – grun-
ty orne (0,4066 ha), riVa – grunty orne (0,3430ha),  
z kW nr Gl1G/00038765/2,

• dz. nr 75, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Sien-
nej, pow. gruntu: 0,3000 ha, użytki: riiia – grunty orne,  
z kW nr Gl1G/00034540/1,

• dz. nr 77, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Sien-
nej, pow. gruntu: 0,5000 ha, użytki: riiia – grunty orne,  
z kW nr Gl1G/00038149/8,

• dz. nr 656, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od autostrady 
a4, pow. gruntu: 0,2478 ha, użytki: dr – drogi; dz. nr 662/4, 
obręb Bojków Wschód, pow. gruntu: 0,6912 ha, użytki:  
dr – drogi, z kW nr Gl1G/00102370/6, 

• dz. nr 657/2, obręb Bojków Wschód, na płd. od au-
tostrady a4, pow. gruntu: 0,1166 ha, użytki: dr – drogi,  
z kW nr Gl1G/00102371/3,

• dz. nr 661, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od ul. Siennej 
i ul. rolników, pow. gruntu: 0,0264 ha, użytki: dr – drogi, 
z kW nr Gl1G/00038764/5,

• dz. nr 663/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu: 0,0699 ha, 
użytki: dr – drogi, z kW nr Gl1G/00116374/5,

• dz. nr 664/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu: 0,0687 ha, 
użytki: dr – drogi, z kW nr Gl1G/00038160/1.

łączna powierzchnia działek: 3,4889 ha.
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 6 437 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 643 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 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 urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 

czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracowni-
cy 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 przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://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).

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku
lokalizacja: przy ul. Romualda Traugutta 3 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• prawo użytkowania wieczystego Gminy Gliwice 

obejmujące działkę nr 216, obręb centrum, o pow. 
0,0474 ha, ustanowione do 5 grudnia 2089 r., sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa oraz prawo 
własności budynku położonego przy ul. romualda 
traugutta 3 w Gliwicach, o pow. użytkowej bu-
dynku 268,00 m², stanowiącego własność Gminy 
Gliwice, wpisane do kW Gl1G/00061551/9, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 216, obręb Centrum, ma kształt nieregu-
larny i zabudowana jest parterowym, wolno stojącym 
budynkiem handlowo-usługowym wybudowanym 
w technologii mieszanej: fundamenty – żelbetowe, 
ściany – murowane z pełnej cegły, dach – płaski, kryty 
papą, okna i drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi wewnętrzne 
drewniane, elewacja – tynk cementowo-wapienny. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, 
wodociągową, kanalizacji, gazową, centralnego ogrze-
wania i teletechniczną. Stan techniczny budynku ocenia 
się jako pogorszony.
Działka nr 216, obręb Centrum, w chwili obecnej nie 
ma skomunikowania z drogą publiczną (brak zjazdu 
do drogi publicznej ul. Traugutta). Obecnie istnieje 
jedynie możliwość dojścia do przedmiotowej nieru-
chomości. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. 
działce lub istotna zmiana sposobu jej zagospodaro-
wania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do 
drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, 
w zależności od generowanego przez inwestycję natę-
żenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, 
rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną 
okoliczności.
W granicy działki znajduje się punkt oświetleniowy wraz 
z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetle-
nie, będące własnością UM w Gliwicach, stanowiące 
element miejskiej sieci oświetleniowej. W związku 
z powyższym przy sprzedaży zostanie ustanowiona słu-
żebność, która po sprzedaży umożliwi jej właścicielowi 
swobodny dostęp do słupa z oprawą oraz kabla zasi-
lającego w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
i konserwacji urządzeń oświetleniowych (na szerokość 
1 m od osi słupa i kabla).
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowana 
jest kanalizacja deszczowa kd 150 mm podłączona do 
wpustu deszczowego znajdującego się w obrębie przed-
miotowej działki. Ww. kanalizacja stanowi odwodnienie 
tejże działki i w momencie przeprowadzania jakich-
kolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
Działka nr 216, obręb Centrum, stanowi przedmiot 
sprzedaży wraz ze znajdującą się na niej infrastrukturą 
odwodnieniową. W przypadku wystąpienia przyłączy 
kanalizacji deszczowej, które nie należą do Gminy Gli-
wice, ale mogą być zlokalizowane na przedmiotowej 
działce, odpowiada za nie właściciel. Na działce zloka-
lizowana jest także kanalizacja sanitarna ksB, będąca 
w administrowaniu PWiK Gliwice Sp. z o.o. W granicach 
przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenar-
ska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunię-
cia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Obowiązkiem właściciela jest utrzymywanie czystości 
i porządku na przedmiotowej nieruchomości.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nierucho-
mości po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć 
oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed 
planowanym terminem. W tym celu prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem 32/338-64-10 do 12 
lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl, 
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.  
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego
Działka nr 216, obręb Centrum, położona jest na tere-
nie, dla którego od 17 października 2010 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu położonego po wschod-
niej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Przedmiotowy plan 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 
2908. Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowa 
działka znajduje się na terenie oznaczonym symbo-
lem: 5MWu – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usłu-
gowe o wysokiej intensywności zabudowy – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) działalność usługowa i usługi różne. 
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-

kreacyjne służące obsłudze mieszkańców, 
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
c) sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie informacją zawartą w planie, ww. działka po-
łożona jest granicach obszaru rewitalizacji.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje zakaz loka-
lizacji m.in. nowych hurtowni, usług produkcyjnych – 
dopuszcza się utrzymanie istniejących bez możliwości 
rozbudowy, a także zakaz inwestycji związanych z ru-
chem ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności 
powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recy-
kling). Działka nr 216, obręb Centrum, zabudowana jest 
obecnie jednokondygnacyjnym budynkiem handlowo
-usługowym, który przylega do zlokalizowanego na 
sąsiedniej nieruchomości budynku o podobnej funkcji. 
W przypadku rozbiórki przedmiotowego budynku za-
gospodarowanie działki zgodnie z ustaleniami planu 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi może być 
utrudnione ze względu na nieregularny kształt działki 
oraz jej niewielką powierzchnię.
cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł 
netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.) nieruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb Centrum, 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 86,03 zł (stawka 3%; 
kwota nieopodatkowana podatkiem VAT; ustanowio-
na przed 1 maja 2004 r. Wysokość opłaty może ulec 
zmianie w wyniku jej aktualizacji).
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej może być aktualizo-
wana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej 
nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty są aktualizowa-
ne w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Opłaty roczne płatne są bez wezwania przez cały okres 
użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca 
każdego roku, z góry za dany rok.
minimalne postąpienie: 5900,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 lipca 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*.
I ustny przetarg odbył się 29 marca 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”. 
Wadium
Wadium w wysokości 59 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr 216, obręb Centrum oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 6 lipca 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
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 i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 

notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Reje-

stru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

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

dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3139/20 
z 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1256/19 z 30 wrze-
śnia 2019 r. oraz w sprawie sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wie-
czystego działki nr 216, obręb Centrum, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wie-
czystym Gminy Gliwice oraz prawa własności budynku 
położonego przy ul. Romualda Traugutta 3 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Gminy Gliwice, wpisanych 
do KW GL1G/00061551/9 i podania do publicznej 
wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej nieru-
chomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 12 sierpnia 2021 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00061551/9 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3139/20 z 1 grudnia 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania 
Nieruchomości, 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 www.gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.gliwice.eu oraz na elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie 
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia 
epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia rady ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania 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 www.
gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowa-
dzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu 
tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁasza

nierucHomoŚci

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.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
mailto:gn@um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
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OGłOSzeNia
nierucHomoŚci

15 czerwca 2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieogra-
niczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/36, obręb czechowice Północ, o pow. 1205 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „riVb i rV”, kW Gl1G/00092892/7, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice Północ, kW Gl1G/00092858/7, 

tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
*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 https://bip.gliwice.eu/
ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedy-
nie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie 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 informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 256 500,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł 
minimalne postąpienie: 2570,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 
r., poz. 106 z późn. zm.).

Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3639/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/36 o powierzchni 1205 m2 położona jest 
w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej i Bo-
rówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, 
za północna granicą działki przebiega linia kolejowa oraz 
tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest re-
gularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy około 
42 m i wysokości około 28 m. Działka jest niezabudowana 
i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością i sa-
mosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze kanalizacyjne, 
energii elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich 
urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia 
z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nie-
ruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna 
sieć teletechniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest 
uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w drugiej linii zabudowy 
do ulicy Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd 
poprzez wydzieloną pod projektowaną ulicę Poziomkową 
działkę nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/36 oraz przeważającą cześć działki nr 77/1, 

obręb czechowice Północ, oznaczony jest symbolem: 
13mN, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

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

jowe dla samochodów osobowych,
f. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g. obiekty małej architektury.

• działkę nr 77/1, obręb czechowice Północ, w niewielkim 
fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, oznaczony 
jest symbolem 02kdl, co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
który nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Bo-

rówkowej oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana 
jako droga, nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki 
oznaczonego symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „OW” obser-
wacji archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentu-
alna wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości 
wymagać będzie wydania decyzji administracyjnej wła-
ściwego organu.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z ob-
rębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub 
nazwa oraz numer NIP firmy, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 8 czerwca 2021 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwracane 
jest bezwzględnie na konto wpłacającego, bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieru-
chomości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
• okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-

go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności 
nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. 15 lipca 2021 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach: pn. 
– śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, pokój 
nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3639/21 w sprawie 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali 206*, rozpocznie się i ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/37, obręb czechowice Północ, o pow. 1190 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „riVb”, kW Gl1G/00092893/4, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice Północ, kW Gl1G/00092858/7, 

tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
*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 https://bip.gliwice.eu/
ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy ul. 
Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie 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 informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środ-
ków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 253 700,00 zł
Wadium: 25 400,00 zł 
minimalne postąpienie: 2540,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3640/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/37 o powierzchni 1190 m2 położona jest 
w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej 
i Borówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny nieza-
budowane, za północna granicą działki przebiega linia 
kolejowa oraz tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt 
działki jest regularny, zbliżony do prostokąta o długości 
podstawy około 41 m i wysokości około 28,5 m. Działka jest 
niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą 
roślinnością i samosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i kanalizacyj-
ne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii 
elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich urządzeń 
infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dyspo-
nentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna 
sieć teletechniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest 
uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w drugiej linii zabudowy 
do ulicy Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd 
poprzez wydzieloną pod projektowaną ulicę Poziomkową 
działkę nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego „osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren 
położony w Gliwicach przy ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/37 oraz przeważającą cześć działki nr 

77/1, obręb czechowice Północ, oznaczony jest sym-
bolem: 13mN, co oznacza: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

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

jowe dla samochodów osobowych,
f. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g. obiekty małej architektury.

• działkę nr 77/1, obręb czechowice Północ, w niewiel-
kim fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, ozna-
czony jest symbolem 02kdl, co oznacza: tereny dróg 
publicznych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
który nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Bo-

rówkowej oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana 
jako droga, nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki 
oznaczonego symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „OW” obser-
wacji archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna 
wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wyma-
gać będzie wydania decyzji administracyjnej właściwego 
organu.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 
konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
oraz numer NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 8 czerwca 2021 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwra-
cane jest bezwzględnie na konto wpłacającego bez moż-
liwości przeksięgowania na inny przetarg.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
• okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej).

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności 
nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. 15 lipca 2021 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; 
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, pokój nr 16, ul. Jasna 31A, 
tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3640/21 w sprawie 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. DzU z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościa-
mi (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

prezydent miasta GLiwice
oGŁasza

prezydent miasta GLiwice
oGŁasza

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.

mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
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OGłOSzeNia
nierucHomoŚci

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzedaŻ

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

ul. Okrzei 13, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 40,76 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. ŻÓłkieWSkieGO 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 62,45 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. WarSzaWSka 12, lokal nr 1, par-
ter, pow. 28,22 m2 + piwnica: 1,72 m2, 
1 pokój, kuchnia z przedpokojem, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. tarNOGÓrSka 34, lokal nr 13, 
iii piętro, pow. 38,96 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. liBelta 11, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 40,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 120 200,00 zł
Wadium: 12 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. maStalerza 49, lokal nr 5, i pię-
tro, pow. 30,83 m2 + piwnica: 3,22 m2, 
1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. uSzczYka 7, lokal nr 3, parter, 
pow. 58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
Wadium: 16 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. SiemiŃSkieGO 27B, lokal nr 10, 
parter, pow. 50,83 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc i przedpokój, lokal 
do generalnego remontu 

termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 156 100,00 zł
Wadium: 15 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. ŚWiętOjaŃSka 43, lokal nr 4, 
i piętro, pow. 47,03 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój i łazienka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 135 800,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WOdNa 5, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 56,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
z dostępem do Wc znajdującego się 
na klatce schodowej (stanowiące-
go część wspólną nieruchomości), 
budynek Wodna 3, 5 oraz lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł
Wadium: 9100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WOdNa 5, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 51,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, budynek Wod-
na 3, 5 oraz lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 88 700,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. zaciSze 4, lokal nr 5, i piętro, pow. 
38,16 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do Wc znajdującym 
się na klatce schodowej (stanowią-
cym część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
Wadium: 8800,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234- 
-22-89.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. liBelta 17, lokal nr 2, parter, pow. 
40,19 m2 + piwnica: 8,14 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. WYBrzeŻe WOjSka POlSkieGO 7, 
lokal nr 5, ii piętro, pow. 87,80 m2,  
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka 
i przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 356 600,00 zł
Wadium: 35 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. zYGmuNta StareGO 25, lokal  
nr 16, parter, pow. 32,29 m2 + piwnica: 
7,57 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
przedpokój, z dostępem do Wc (sta-
nowiącym część wspólną) z wejściem 
z podwórza, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. mikOłOWSka 22, lokal nr 13, 
i piętro, pow. 53,89 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, z dostępem do Wc znajdu-
jącym się na klatce schodowej (sta-
nowiącym część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 145 100,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. krÓlOWej jadWiGi 2a, lokal  
nr 23, iii piętro, pow. 28,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
Wc znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. PadereWSkieGO 24, lokal nr 2, 
parter, pow. 62,15 m2 + piwnica:  
4,48 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, 
kuchnia, łazienka i Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 218 100,00 zł
Wadium: 21 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. czarNieckieGO 2, lokal nr 2, par-
ter, pow. 30,13 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 84 800,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 28 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 25 maja 2021 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. dĄBrOWSkieGO 29, lokal nr 2, 
parter, pow. 47,13 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, spiżarka, przedpokój oraz łazien-
ka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 128 300,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 

W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 27 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. BrzOzOWa 49, lokal nr 8, ii pię-
tro, pow. 28,64 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 31 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Pl. WSzYStkicH ŚWiętYcH 4, lokal 
nr 12, ii piętro, pow. 75,81 m2 + piw-
nica: 13,29 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 235 700,00 zł
Wadium: 23 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. krÓlOWej jadWiGi 10, lokal 
nr 5, i piętro, pow. 75,00 m2, 2 poko-
je, kuchnia, spiżarka, przedpokój oraz 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 27 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15 telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. PSzczYŃSka 65, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. Bł. czeSłaWa 50, lokal nr i, par-
ter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 8.15
cena wywoławcza nieruchomości: 45 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. duBOiS 6, nr 8, iV piętro, pow. 
24,88 m2 + pom. gospodarcze:  
15,40 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 14.15
cena wywoławcza nieruchomości: 50 400,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

ul. mONiuSzki 10, lokal nr i, iV pię-
tro, pow. 33,54 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 8.15
cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. POWStaŃcÓW WarSzaWY 3, 
lokal nr 10, iV piętro, pow. 37,35 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.00

cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

ul. elSNera 3, lokal nr ii, parter, pow. 
30,54 m2 + pomieszczenie gospodar-
cze 22,85 m2 oraz komórka 3,11 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 

maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

ul. Na PiaSku 3, lokal nr iii, par-
ter, pow. 156,43 m2 + 2 pomiesz-
czenia oraz antresola nie ujęta  
w powierzchni lokalu, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 419 400,00 zł
Wadium: 42 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 28 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 25 maja 2021 r. 

z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

ul. NaSYP 4a, lokal nr i, parter, pow. 
48,39 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 169 700,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 31 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 maja 2021 r. 
z ROM 2, Oddział 1 ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania cOVid-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz 
na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. zwycięstwa 21 
oraz na stronie internetowej urzędu miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

prezydent miasta GLiwice
informuJe,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 78/2021 do 21 maja 2021 r.

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 wiadomości  
nw. wykazy:

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

prezydent miasta GLiwice
informuJe,

1. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 223/2021, 225/2021 do 20 maja 2021 r.,
• nr 229/2021, 230/2021do 25 maja 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych
-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
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 Noc Muzeów
w Muzeum w Gliwicach

Tobie Polsko
 Stulecie III Powstania Śląskiego

 Program Nocy Muzeów
15 maja 2021

godz. 17.30 – samochód pancerny Korfanty i marynarze kpt. Ro-
berta Oszka na Rynku w Gliwicach – Harcerska Grupa Historycz-
na im. kpt. Roberta Oszka
Rozdawanie jednodniówki „Powstaniec” z odezwą Dyktatora Korfan-
tego do Górnoślązaków, a także szeregiem informacji poświęconych 
przebiegowi III powstania w Gliwicach i powiecie gliwickim oraz  
programem Nocy Muzeów 

od 17.30 – 20.00 – GRA MIEJSKA w śródmieściu Gliwic „Pomóż 
powstańcom! Przekaż informację o niemieckim składzie bro-
ni”– dla uczestników gry przewidziano nagrody! Liczba miejsc ogra-
niczona! Zapisy: 783 560 006

Start i zakończenie: Rynek, namiot Muzeum w Gliwicach 
od 17.30 – pokazy broni i nowoczesny samochód pancerny – 
żołnierze Jednostki Wojsk Specjalnych AGAT Gliwice – zespół 
wsparcia im. Roberta Oszka i zespół szturmowy im. Konrada 
Wawelberga – obok pomnika lwa czuwającego przy Willi Caro oraz 
wystawy poświęconej kpt. Robertowi Oszkowi, konstruktorowi po-
wstańczego samochodu pancernego „Korfanty” 

 WYSTAWY PLENEROWE
towarzyszące tegorocznej Nocy Muzeów

100-lecie plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego
Wystawa planszowa, Rynek, Gliwice
Autor scenariusza i kurator wystawy: Damian Recław 
Organizator: Muzeum w Gliwicach

Robert Oszek Żołnierz Niepodległej
Wystawa w formie bannerów, ogrodzenie Willi Caro
Autor scenariusza i kurator wystawy: Zbigniew Gołasz  
Organizator: Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Edukacji Narodo-
wej w Katowicach, Muzeum w Gliwicach

Działania w plenerze – ogród Willi Caro

od 17.30 do 20.30 – wystawa figurek żołnierzyków i modeli pojaz-
dów wojskowych z okresu powstań śląskich  ze zbiorów Grzegorza 
Kamińskiego oraz akcja edukacyjna „Plebiscyt na Górnym Śląsku” – 
taras Willi Caro

od godz. 17.30 do 20.30 – „Tobie Polsko” – druk ulotek powstań-
czych metodą linorytu
Dla dzieci i nie tylko – warsztaty ciągłe
Prowadzenie: Ewelina Szostakiewicz  

od 17.30 – ozdabiamy i malujemy replikę 1:1 samochodu pancernego 
Korfanty 

ok. godz. 18.00 – atak powstańców śląskich na posterunek 
niemiecki zlokalizowany przy Willi Caro – GRH  Powstaniec 
Śląski z Wodzisławia Śląskiego 

od 18.15 – posterunek niemiecki opanowany przez powstańców oraz 
wojskowy szpital polowy – GRH Powstaniec Śląski z Wodzisławia 
Śląskiego 
od 18.30 – powstańcza kuchnia polowa – grochówka z kotła 

godz. 18.30 oraz godz. 19.30 – budujemy model samochodu pan-
cernego Korfanty – warsztaty w ogrodzie Willi Caro. Liczba miejsc 
ograniczona!  Zapisy: 783 560 006

ZWIEDZANIE
Ze względu na pandemię podczas Nocy Muzeów zwiedzanie Oddzia-
łów Muzeum w Gliwicach odbywać się będzie w reżymie sanitarnym. 
 

   Willa Caro – zwiedzanie od 17.00 do 24.00

Od 17.00 do 23.00 – o pełnej godzinie zapraszamy na indywidu-
alne zwiedzanie wystaw jednorazowo 26 osób! Uwaga! Ostatnie 
wejście o 23.00. 

 Ekspozycje, które zwiedzać można 
w Willi Caro

Wystawy czasowe:

„Młoda Polska. Wystawa dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie” 
Kurator wystawy: Urszula Kozakowska-Zaucha

„Żyć ze sztuką”. Porcelana Rosenthal
Dar Wolfganga Domogalli dla Muzeum w Gliwicach 
Kuratorki wystawy: Anna Kwiecień, Patrycja Gwoździewicz  

Wystawa stała: 

„Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich 
przemysłowców”

 Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
    – zwiedzanie od 17.00 do 23.00

Uwaga! W obiekcie jednocześnie przebywać możne 25 zwiedza-
jących. 
Wystawa stała: „Żydzi na Górnym Śląsku”

Wystawa czasowa: „Dziewczyna z pamiętnika”
przygotowana przez Żydowskie Muzeum Galicja

Zamek Piastowski – zwiedzanie od 17.00 do 23.00

Uwaga! Jednocześnie w obiekcie przebywać możne 15 zwiedza-
jących. 
Wystawa stała: „Gliwice miasto wielu kultur” 

Radiostacja – zwiedzanie od 17.00 do 23.00

Uwaga! W obiekcie jednocześnie może przebywać 10 zwiedza-
jących 
Zwiedzanie wnętrz Radiostacji i wystawy o Franzu Honioku

Oddział Odlewnictwa Artystycznego 
 – zwiedzanie od 17.00 do 22.00

Uwaga! W obiekcie jednocześnie przebywać możne 10 zwiedza-
jących
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice”

Muzeum zastrzega, że ze względu na stan epidemii uczestnicy wy-
darzeń w ramach Nocy Muzeów zobowiązani są do noszenia mase-
czek oraz przestrzegania innych zasad sanitarnych m.in. dystansu 
społecznego. Wydarzenia mogą zostać odwołane, bądź mogą zostać 
wprowadzone dodatkowe ograniczenia dotyczące liczby uczestniczą-
cych w nich osób.

Organizator: Muzeum w Gliwicach

Organizatorem Muzeum  
jest Miasto Gliwice

Muzeum w Gliwicach
Dyrektor 
Grzegorz Krawczyk
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice  
www.muzeum.gliwice.pl


