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eKoloGiaAKTUALNOŚCI z miasTa KulTura

Rozwijany od lat gliwicki program budownictwa mieszkaniowego wkracza 
w kolejny etap. Po ostatnich realizacjach przy ul. anny Jagiellonki i ul. Górnej, 
z myślą o potrzebach gliwiczan pracujących i osiągających umiarkowane do-
chody, w nadchodzącym czasie będą wznoszone dwa kolejne budynki komu-
nalne z mieszkaniami na wynajem w standardzie „pod klucz” – tym razem przy  
ul. Zbożowej. Na ich realizację Gliwice otrzymały – jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce! – ogromne, bo aż 80-procentowe bezzwrotne dofinansowanie 
z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Dworska – Zbożowa 
Budowa startuje
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AReNA GLIWICe / SPORT

Wakacje na piątkę z plusem!
Coraz bliżej do jednego z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci momentów w roku. Wakacje, czyli wolne od szkoły, za-
bawa i dużo czasu wolnego. Co robić przez te dwa miesiące? W Gliwicach w lipcu i sierpniu nie sposób będzie się nudzić.
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Gołębiowski zostaje,  
stumbris zagra w GTK

Piąty remis z rzędu

Daniel Gołębiowski nadal będzie reprezentował barwy GTK Gliwice, a nowym zawod-
nikiem gliwickiego klubu został właśnie Łotysz Roberts Stumbris. 
23-letni Gołębiowski podpisał 
umowę z GTK przynajmniej na 
jeden kolejny sezon, odrzuca-
jąc propozycje innych klubów.  
– Uznałem, że na tym etapie mojej 
kariery to jest najlepsza decyzja. 
Wiem, czego będzie oczekiwał 
ode mnie trener i liczę na to, że 
uda nam się zrealizować nakre-
ślone cele – przyznał popularny 
„Gołąb”. 

Mierzący 199 cm Roberts Stum-
bris, grający na pozycji niskiego 
lub silnego skrzydłowego, zwią-

zał się z GTK 1-roczną umową.   
– W poprzednim klubie szybko 
dał się poznać jako zawodnik 
całkowicie podporządkowany 
drużynie. Niezwykle cenię go za 
jego osobowość i charakter. To 
typowy „walczak”, który zawsze 
daje z siebie wszystko i nie ma dla 
niego sytuacji beznadziejnych. 
Posiada dobry rzut z dystansu, 
ale też umiejętnie odnajduje się 
w grze obronnej. Potrafi walczyć 
o zbiórkę – charakteryzuje Stum-
brisa trener GTK Robert Witka. 
 (GTK / kik)

Futsalowa drużyna Piasta nie zdołała pokonać broniących się przed spadkiem Akademi-
ków z Wilanowa, remisując 5:5. Mecz zaczął się jednak bardzo dobrze dla ekipy Orlando 
Duarte, bo po 10 minutach gliwiczanie prowadzili już 3:0. 

Bramki Rafała Franza i Mateusza 
Mrowca trochę uśpiły czujność gli-
wiczan, bo następnie w niespełna 
15 sekund Piast stracił dwa gole. 
Solecki i Dasaiev dawali jeszcze 
nadzieję Niebiesko-Czerwonym 
na wywiezienie kompletu punk-
tów, ale ostatnie zdanie należało 
do gospodarzy. Na 5 minut przed 
końcem spotkania Bartosz Przybo-
rek zdobył bramkę na remis, która 
de facto odbiera gliwiczanom 
szanse na tegoroczny srebrny 
medal. Piast traci już bowiem do 
Constractu 4 punkty, a do zakoń-
czenia sezonu pozostały już tylko 
dwa mecze.  (piast.gliwice.pl)

Pomimo walki do samego końca, Piast w ostatnim meczu 
sezonu został pokonany przez Wisłę Kraków 2:3. Niebie-
sko-Czerwoni w starciu ze skutecznymi do bólu Wiślakami 
wypracowali sobie pokaźny dorobek sytuacji bramkowych, 
ale nie zdołali dostatecznie wykorzystać okazji, by finalnie 
pokonać swoich rywali. Gliwiczanie zakończyli sezon 2020/21 
PKO Bank Polski ekstraklasy na szóstym miejscu.

Od pierwszych minut pewne było, 
że mecz dostarczy zgromadzonym 
kibicom wielu emocji. Mimo że ini-
cjatywę mieli gospodarze, to Wisła 
prowadziła już po pierwszym strza-
le Konrada Gruszkowskiego. Piłka 
nieszczęśliwie odbiła się jeszcze od 
obrońców i wpadła do bramki. Po 
chwili Piast doprowadził do wy-
równania. Jakub Świerczok uderzył 
mocno z ostrego kąta i mieliśmy 
remis 1:1. Kilka minut później Wisła 
za sprawą fantastycznego uderze-
nia Savicia w samo okienko wyszła 
po raz drugi na prowadzenie. Po 
chwili Piast mógł szybko dopro-
wadzić do wyrównania, lecz rzutu 
karnego nie wykorzystał aktywny 
Jakub Świerczok. Zemściło się to  
w 43. minucie, kiedy Piotr Sta-
rzyński poradził sobie z Tomasem 
Hukiem i podwyższył wynik na 3:1 
dla Wisły.

Druga połowa była pełna ataków 
Piasta i skutecznej, głębokiej 

obrony krakowian. Niesamowite 
interwencje co chwilę prezento-
wał Mateusz Lis, długo chroniąc 
swoją drużynę przed stratą dru-
giego gola. Bramka krakowska 
w końcu padła za sprawą Tiago 
Alvesa, który wykończył składną 
akcję całego zespołu. Gliwiczanie 
złapali kontakt. Po tym golu go-
spodarze uwierzyli jeszcze bardziej 
w odwrócenie losów meczu, ale 
kolejne ataki nie przynosiły skutku. 
Ponownie bohaterem gości był 
ich bramkarz, Niebiesko-Czerwoni 
nie zdołali strzelić wyrównującej 
bramki i sędzia zakończył spotka-
nie przy rezultacie 2:3. Rezultat ry-
walizacji w Gliwicach w połączeniu 
z wynikami na innych stadionach 
sprawił, że Piast Gliwice zakończył 
sezon na szóstym miejscu. Apetyty 
były znacznie większe, ale Niebie-
sko-Czerwonym z pewnością nikt 
nie odmówi determinacji i walki 
do samego końca.

Biuro Prasowe GKS Piast

Jest niedosyt
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Wyjazd za granicę, nad morze lub 
w góry nie jest jedyną opcją, żeby 
dobrze spędzić czas. Przygoda cze-
ka za rogiem!  Summer Arena to 
projekt skierowany do gliwiczan, 
mający stanowić atrakcyjną alter-
natywę wobec wakacyjnych wy-
jazdów. Zajęcia w ramach Summer 
Areny będą trwały od piątku do 
niedzieli, a każdy z tych dni będzie 
miał swój charakter. 

Po koncertowych piątku i sobocie, 
niedziela to dzień dla rodzin. Dla 
dzieci zaplanowano animacje, za-
bawy taneczne czy minidisco, by 

mogły się wyszaleć w towarzystwie 
rówieśników. Dla aktywnych będą 
zajęcia sportowe przystosowane 
dla rodzin z dziećmi: ćwiczenia, 
które bez obaw mogą wykonywać 
zarówno ci starsi, jak i ci młodsi, 
doskonale się razem bawiąc. 

Wakacje w mieście nie muszą być 
nudne. Warto śledzić stronę Are-
ny Gliwice, żeby być na bieżąco 
z propozycjami kulturalno-roz-
rywkowymi: www.arenagliwice.
com.

 (Arena Gliwice)
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Lato z Areną będzie bardzo taneczne, 
ale wiemy, jak dzieci szybko potrafią 
się nudzić, dlatego mamy kilka orygi-
nalnych pomysłów, oferując dzieciom 

m.in. przygodę ze wspinaczką!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://arenagliwice.com/
https://arenagliwice.com/
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Dofinansowanie z BGK, pozyskane 
w imieniu Miasta Gliwice przez 
Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, zostało przyznane 
na nowych, korzystniejszych za-
sadach po nowelizacji krajowych 
przepisów wspierających rozwój 
mieszkalnictwa. Otrzymana kwota 
15,36 mln zł stanowi równowar-
tość 80% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji przy ul. Zbożowej, 
szacowanej na 19,2 mln zł. To 
maksymalny możliwy poziom do-
finansowania zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami.

Przy ul. Zbożowej powstaną 
dwa budynki komunalne dys-
ponujące łącznie 55 wygodnymi 

mieszkaniami wykończonymi 
w standardzie „pod klucz”. Znaj-
dą się tam zarówno mieszkania 
3-pokojowe o powierzchni od 
55 m2 do 65 m2 (12 lokali), jak 
i 2-pokojowe o powierzchni 
od 54 m2 do 59 m2 (35 lokali), 
z odrębną kuchnią bądź anek-
sem kuchennym. Sześć lokali to 
kawalerki o powierzchni 40 m2. 
Dodatkowo dwa 2-pokojowe 
mieszkania o powierzchni 59 m2 
będą dostosowane stricte do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Kompleks budynków będzie 
otoczony zielenią, nie zabraknie 
przestrzeni do odpoczynku oraz 
placu zabaw dla dzieci. Posia-
dacze samochodów będą mogli 
liczyć na miejsca postojowe.

Wszystkie lokale zostaną wy-
posażone w instalację wod-
no-kanalizacyjną i elektryczną 
oraz podłączone do miejskiej 
sieci ciepłowniczej z ciepłą 
wodą użytkową. Będą budowa-
ne w standardzie „pod klucz”, 
co oznacza mieszkania w pełni 
wykończone i pomalowane, do 
których najemca może się od 
razu wprowadzić wraz z własnymi 
meblami. W tego typu lokalach 
komunalnych stawka miesięczne-
go czynszu wynosi obecnie 12,10 
zł za metr kwadratowy, a oprócz 
tego na starcie pobierana jest od 

najemcy kaucja w wysokości trzy-
krotnego miesięcznego czynszu.

– Plac budowy przy ul. Zbożowej 
został już przekazany general-
nemu wykonawcy, firmie RISER 
z Jaworzna. Zakończenie prac 
planowane jest na I kwartał 2023 
roku – mówi prezes zarządu ZBM 
II TBS Krzysztof Kopania. Warto 
przypomnieć, że powstające tam 
mieszkania będą wynajmowane 
w terminie i według zasad okre-
ślonych przez Miasto Gliwice, 
w formie uchwały Rady Miasta.
 (kik)

INWeSTyCJe

Rozwijany od lat gliwicki program budownictwa mieszkaniowego wkracza 
w kolejny etap. Po ostatnich realizacjach przy ul. anny Jagiellonki i ul. Górnej, 
z myślą o potrzebach gliwiczan pracujących i osiągających umiarkowane do-
chody, w nadchodzącym czasie będą wznoszone dwa kolejne budynki komu-
nalne z mieszkaniami na wynajem w standardzie „pod klucz” – tym razem przy 
ul. Zbożowej. Na ich realizację Gliwice otrzymały – jako jedno z pierwszych miast 
w Polsce! – ogromne, bo aż 80-procentowe bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
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w
iz.

 B
iu

ro
 U

słu
g 

Ar
ch

ite
kt

on
icz

ny
ch

 P
RO

FI
L S

p.
 z.

 o
.o

. 
w

iz.
 B

iu
ro

 U
słu

g 
Ar

ch
ite

kt
on

icz
ny

ch
 P

RO
FI

L S
p.

 z.
 o

.o
. 

Okolice Dworskiej i Zbożowej.  
Tam powstaną nowe mieszkania  
komunalne.

Adam Neumann 
prezydent Gliwic

– Miasto Gliwice dzięki 
dobrej, wydajnej pracy 
mieszkańców odprowa-
dza ogromne kwoty do 
budżetu państwa, dlatego 
jako samorząd staramy się 
w jak największym stopniu 
wykorzystywać wszelkie 
dostępne źródła finansowa-
nia zewnętrznego. Jesteśmy 
jednym z pierwszych miast 
w Polsce, które, reagując na 
zmiany przepisów, zgłosiło 
do BGK wniosek o 80-pro-
centową, bezzwrotną do-
tację z Funduszu Dopłat. 
Pieniądze zostały nam 
przyznane, a umowę z ban-
kiem podpisaliśmy jeszcze 
w kwietniu. W ten sposób 
w perspektywie 2 lat po-
wstaną kolejne komfortowe 
mieszkania dla pracujących 
gliwiczan osiągających 
umiarkowane dochody. 
Natomiast w ramach całej 
bieżącej kadencji samo-
rządu tego typu mieszkań 
w mieście powstanie w su-
mie około 400.
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AKTUALNOŚCI

agnieszka  
Filipkowska  
gliwicką Lady D.

Lady D., czyli Lady Disabled – Dama z Niepełnospraw-
nością – to przede wszystkim silna, mądra kobieta, 
skupiona głównie na aktywnej pomocy innym, nie 
sobie. Wszystkie te cechy odzwierciedlają osobowość 
Agnieszki Filipkowskiej – gliwickiej radnej, społecz-
niczki i belferki (jak o sobie mówi) z powołania, te-
gorocznej gliwickiej laureatki konkursu im. Krystyny 
Bochenek „Lady D. Województwa Śląskiego”, doce-
nionej zwłaszcza za zaangażowanie społeczne.

Agnieszka Filipkowska, dr nauk 
humanistycznych z zakresu 
językoznawstwa, Gliwiczanka 
bez Barier roku 2014 i Diana 
2014 – kobieta roku Gliwic za 
realizację projektu „Sprawna 
szkoła", od wielu lat prowadzi 
aktywną działalność na rzecz 
społeczności lokalnej, w szcze-
gólności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Zainicjowała akcję 
Sprawne Gliwice, udowodniając, 
że ograniczenia istnieją wyłącz-
nie w naszych umysłach. W tym 
roku została wyróżniona wraz 
z innymi niepełnosprawnymi 
mieszkankami Śląska, mocno ak-
tywnymi w różnych dziedzinach 
życia, w konkursie zainicjowa-
nym w 2002 roku przez niepeł-
nosprawnego europosła Marka 
Plurę i promowanym w regionie 
i kraju przez dziennikarkę, poli-

tyk i wicemarszałek Senatu VI 
kadencji, Krystynę Bochenek. 
Serdecznie gratulujemy!  (kik)

Uruchomiono tężnię solankową w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej, 
aktywne są też niektóre z gliwickich fontann – warto wybrać się na spacer, 
gdy tylko kapryśna majowa aura na to pozwoli.

Po przerwie, w sobotę 15 maja 
ruszyła lubiana przez gliwiczan 
tężnia solankowa. Można z niej 
korzystać z zachowaniem od-
powiednich zasad sanitarnych 
(m.in. dystansu społecznego). 

Przypominamy, że o ile nie ma 
przeciwwskazań medycznych, 
korzystanie z tężni solankowej 
ma dobroczynny wpływ na 
zdrowie. Pod wpływem słoń-
ca i wiatru rozpylona solanka 
tworzy mgiełkę bogatą m.in. 
w jod, brom, magnez, sód, 

potas czy żelazo, dlatego prze-
bywanie w pobliżu inhalatora 
jest porównywane z dobroczyn-
nym działaniem nadmorskich 
spacerów, pomaga w leczeniu 
chorób układu oddechowego, 
wzmacnia też system odpor-
nościowy, wspomaga leczenie 
nadciśnienia tętniczego i alergii, 
pomaga też wypocząć i zrege-
nerować siły.

Wracając ze spaceru po lesie 
komunalnym, warto przejść 
ul. Zwycięstwa – przed Urzę-

dem Miejskim tryska fontanna 
z rzeźbą „Tańczących faunów” 
z 1928 roku – i dalej, przez 
Rynek z działającą fontanną 
Neptun dotrzeć aż do parku 
Szwajcaria, gdzie w malowni-
czej scenerii drzew i stawów 
zobaczymy kolejny wodotrysk. 
Przypominamy, że w parku 
Szwajcaria uruchomiono ptasi 
bufet – dodatkowa atrakcja 
umożliwia nakarmienie by-
tujących w okolicy ptaków. 
Udanych majowych spacerów! 
 (mf)

Tężnia zaprasza!
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Przez całą aleję Przyjaźni można przejechać bez schodzenia z ro-
weru – na ul. Zwycięstwa powstał przejazd dla rowerzystów.
Prace na alei Przyjaźni zostały 
zakończone, jest nie tylko nowa 
nawierzchnia traktu, dodat-
kowy ciąg pieszo-rowerowy, 
urządzona zieleń – powstał 
też bezpieczny przejazd przez 
ul. Zwycięstwa. Dzięki temu od 
ul. Berbeckiego do Dworcowej 
można przejechać, nie zsiada-
jąc z roweru.

Ścieżką można przejechać 7,5 
km trasę od centrum Gliwic do 
Sośnicy. Jadąc od ul. Berbeckie-
go, należy przejechać przez nowy 
przejazd na ul. Zwycięstwa i aleją 
Przyjaźni, wzdłuż której nasa-
dzono blisko 4,5 tysiąca roślin, 
dojechać do ul. Piramowicza. Na-
stępnie wzdłuż Kłodnicy i przez 
park Chrobrego dojechać do ul. 
Akademickiej, a od ul. Kujawskiej 
do giełdy w Ligocie Zabrskiej i do 
Sośnicy. Udanej przejażdżki, 
oczywiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa! (mf)

Bezpiecznie rowerem  
przez Zwycięstwa

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 22 maja elektrośmieci 
będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Brze-

zinka, ul. Zamojska (przy 
kościele)

• godz. 12.30–14.30 – Sośnica 
ul. Korczoka (przy kościele)

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

zbiórka
elektrośmieci
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z miasTa

Za nami kongres Perły Samorządu w Gdyni (12–13 maja), połączony z ogłaszaniem 
on-line wyników IX edycji rankingu pod tą samą nazwą oraz IV edycji rankingu 
Skarbnik Samorządu. W zestawieniu najlepszych skarbników I miejsce w kategorii 
miast na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców zajął Ryszard Reszke, 
skarbnik miasta Gliwice.

Triumf Gliwic w rankingu  
Skarbnik Samorządu 2021

Jak przeciwdziałać wyludnianiu miast z powodu m.in. migracji zarobkowych, ze względu na coraz częstsze 
osiedlanie się na przedmieściach czy gwałtownie spadającą liczbę urodzeń? Jak zachęcić absolwentów do 
pozostania w miejscu studiów? Jak zapobiegać wykluczeniom zdrowotnym, edukacyjnym, komunikacyjnym 
czy energetycznym, mającym niebagatelny wpływ na wybory życiowe mieszkańców? Jak dostosować miasto 
do potrzeb rodzin i ludzi młodych? Tych oraz innych kwestii dotykali na zakończenie gdyńskiego kongresu 
Perły Samorządu 2021 uczestnicy sesji plenarnej „Demografia, migracje i zmiany populacyjne w rzeczywi-
stości po pandemicznej”. Jednym z prelegentów był prezydent Gliwic Adam Neumann.
Rekordowo szybko zmniejsza się 
liczba Polaków. Od wielu lat nie 
mieliśmy tak mało urodzeń. Na 
to nakłada się, największa od 
dekady, liczba zgonów. Pod tym 
względem tak źle nie było od II 
wojny światowej – w 2020 r. zmar-
ło niemal 129 tys. osób więcej, 
niż się urodziło. To wszystko prze-
kłada się na sytuację demogra-
ficzną w samorządach. Już część 
z nich borykała się z problemem 
wyludniania, pandemia tylko ten 

trend pogłębiła. Czy samorząd, 
dysponując dość ograniczonymi 
zasobami i instrumentami praw-
nymi, może skutecznie poprawić 
sytuację populacyjną, ale również 
zdrowotną na własnych terenach? 
Nad różnymi aspektami tego pro-
blemu pochylali się – zgadzając 
się, że ma on charakter cywiliza-
cyjny – Michał Kot (członek Rady 
Rodziny przy Ministerstwie Ro-
dziny i Polityki Społecznej), prof. 
Irena Kotowska (Instytut Statysty-

ki i Demografii SGH), prezydent 
Gliwic Adam Neumann i burmistrz 
Iłowej Paweł Lichtański.

– Oczekiwania w kwestiach stricte 
społecznych wobec samorządów 
są ogromne. To m.in. prowadzenie 
żłobków, przedszkoli, szkół, stwa-
rzanie sprzyjających warunków 
do organizacji miejsc pracy, w któ-
rych dobre zarobki pociągną za 
sobą decyzje o założeniu rodziny 
i pojawieniu się dzieci. Wspólnota 

samorządowa ma w tej materii 
wiele wyzwań i obowiązków, na-
tomiast dostępne jej narzędzia 
są niewystarczające! Zgadzam 
się całkowicie z przedmówcami, 
że wsparcie dla rodzin i ludzi 
młodych jest bardzo ważne. Jak 
dla mnie jednak zbyt mocno roz-
budowywany przez państwo sys-
tem zabezpieczeń społecznych za 
bardzo zwalnia nas jako jednostki 
z odpowiedzialności. Co najistot-
niejsze, z nieomal wszystkich 

poruszanych tu zagadnień oraz 
spotkań organizowanych podczas 
kongresu wyziera brak dostatecz-
nego dialogu rządu z samorząda-
mi. Dlatego niezmiennie powin-
niśmy apelować do rządzących 
o rozmowę, bo diagnoza, także 
demograficzna, jest postawiona. 
Samorządy potrzebują partnera 
– tak do dyskusji, jak i do działań 
– stwierdził w podsumowaniu 
swego wystąpienia prezydent 
Gliwic Adam Neumann.  (kik)

Samorząd otwarty na ludzi 
i zmiany

– Gratuluję wszystkim wyróż-
nionym i dziękuję serdecznie 
wszystkim moim współpracow-
nikom, którzy mają w tym suk-
cesie ogromny udział – mówił 
13 maja Ryszard Reszke podczas 
łączenia on-line organizatorów 
kongresu  z nagrodzonymi. 
Oceniając potencjał Gliwic, je-
śli chodzi o możliwość sięgania 
przez miasto po instrumenty 
zwrotne, takie jak pożyczki, 
granty czy kredyty, zwrócił uwa-
gę na kwestię wyższego rzędu: 

potrzebę koniecznych działań ze 
strony rządu na rzecz samorzą-
dów w związku ze spodziewanym 
(sięgającym 1,4 mld zł rocznie) 
ubytkiem w ich dochodach, spo-
wodowanym wejściem w życie 
zmian w PIT, CIT i ryczałcie. – Po 
pierwsze, rząd rekompensując 
samorządom zwrot ubytku PIT, 
uzyska nowe źródło wzrostu 
wpływów z VAT-u, bo samorządy 
będą prowadziły więcej inwesty-
cji. Po drugie, pieniądze na rynku 
będą takie same, bo ludzie będą 

dysponować tymi środkami, które 
zostaną im w portfelach. Zrekom-
pensowanie samorządom ubytku 
PIT ma same zalety. Rozumiem, 
że to jest trudne, bo człowiek 
postępuje rozsądnie tylko i wy-
łącznie wtedy, gdy wszelkie inne 
możliwości zostały wyczerpane. 
Ale zachęcałbym rząd do takich 
właśnie działań – podkreślał Ry-
szard Reszke.

Pełne wyniki rankingu ukażą 
się 2 czerwca na łamach Dzien-

nika Gazety Prawnej, która we 
współpracy z CentroPolis Cen-
trum Innowacji Społeczno-Sa-
morządowych przygotowywała 
zestawienie Skarbnik Samorządu 
2021. Przy opracowaniu wyni-
ków pod uwagę brano m.in. 
otwartość na głos mieszkańców 
przy planowaniu wydatków bu-
dżetowych, efektywną współ-
pracę z otoczeniem gospodar-
czym, formy wykorzystywanych 
instrumentów finansowych.  
 (kik)

Ryszard Reszke
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eKoloGia

Wzdłuż ul. Dworcowej wkrótce będzie rosło aż 1500 nowych roślin – w pasie zieleni między 
ul. Matejki a ul. Basztową zobaczymy drzewa, byliny i trawy ozdobne. Wzdłuż ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej zostanie nasadzonych 27 lip. W pełnej wiosennej krasie możemy już nato-
miast podziwiać okazy posadzone w mieście przed kilkoma miesiącami. Za moment Gliwice 
będą tonąć w kwiatach – rozpoczęło się też obsadzanie kwietników i rzeźb kwiatowych. 
W sumie w tym roku na gliwickich zieleńcach, skwerach i w pasach drogowych zostanie 
nasadzonych ponad 83 tys. roślin.
Przy ul. Płowieckiej doskonale 
zaaklimatyzowało się 112 cze-
remch wirginijskich, przy alei 
Przyjaźni 16 lip i 892 hortensje, 
ponadto pęcherznice kalinolist-
ne, winobluszcz trójklapowy 
oraz byliny, m.in. bodziszek 
i miskanty. W sumie na odcinku 
alei Przyjaźni między ul. Zwycię-
stwa a Dworcową nasadzono 
1400 nowych roślin, które zdo-
bią w pełni już gotową ścieżkę 
rowerową. 

Na alei Sikornik kwitną wiśnie, 
a ciąg pieszy przy ul. Żurawiej 
został odgrodzony od jezdni 
pasem nowych drzewek – 17 
wiśniami piłkowanymi – które 

również dobrze się zaaklima-
tyzowały i nie tylko cieszą oko 
przechodniów, ale też pełnią 
rolę ekranu separacyjnego od 
jezdni. Wiśnie nasadzono rów-
nież na ul. Staromiejskiej (7) 
i przy ul. Żwirki i Wigury – 16. 
Zielono jest również m.in. na 
ul. Powstańców Warszawy, Wy-
szyńskiego, Jedności i Andersa, 
gdzie nasadzono lipy. 

Na ul. Długosza można podziwiać 
klony polne. Zastąpiły część 
drzew, które ze względu na zły 
stan stanowiły zagrożenie dla pie-
szych i pojazdów. To nie wszystko, 
wzdłuż ul. Kłodnickiej uzupełnio-
no szpaler cechujących się dużą 

odpornością głogów – obecnie 
rośnie tam 18 drzew, które 
zastąpiły zamierające katalpy 
i doskonale uzupełniają szpaler 
głogów przy ul. Kłodnickiej, na 
odcinku od ul. Wrocławskiej do 
ul. Dworcowej. 

Tylko w ostatnich dniach 
w gliwickich pasach 
drogowych nasadzono 
85 drzew.

– Dobór gatunków jest przemy-
ślany w taki sposób, aby dopa-
sować je nie tylko do drzew 
rosnących już w okolicy, ale 
także pod kątem ilości miejsca, 
które pozostaje do dyspozycji. 
Jeżeli jest go mniej, nasadzane 
są drzewa o wąskim kolumno-
wym pokroju, aby w przyszłości 
nie ograniczały widoczności 
kierowcom – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Od ubiegłego tygodnia ul. 
Wolności zdobi 21 wiązów, 
ul. Kochanowskiego 9 klonów, 
a ul. Karola Miarki 5 lip drobno-
listnych. Przy ul. Warszawskiej 
nasadzono 16 klonów, kóre za-
stąpiły 8 usuniętych jarzębów. 
Drzewa posadzono też przy ul. 
Akademickiej.

W najbliższym czasie rozpoczną 
się prace na pasie zieleni wzdłuż 
ul. Dworcowej. Między ul. Ma-
tejki a ul. Basztową nasadzonych 

Kolorowo  
na ulicach
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MZUK rozpoczął nasadzenia kwiatów 
w rzeźbach kwietnych i na skwerach.

Wzdłuż alei Sikornik ciąg pieszo-rowerowy zdobią wiśnie. Rząd niewysokich, kwitną-
cych drzewek pięknie prezentuje się na tle starszych, tworzących szpaler, okazów.
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zostanie w sumie 1500 roślin,  
m.in. wiśnie pikowane, jałowce 
sabińskie, rudbekie błyszczące 
i trawy ozdobne.

Ze względu na zły stan fitosa-
nitarny, w tym tygodniu z pasa 
drogowego wzdłuż ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej zostaną usunięte 
23 drzewa. Oczywiście miejsce 
to nie pozostanie puste – w naj-
bliższym czasie zniszczone drze-
wa zostaną zastąpione 27 lipami. 
Po zakończeniu remontu kanali-
zacji, prowadzonego na odcinku 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej, 
przestrzeń uzupełnią krzewy, 
m.in. hortensje, pęcherznice 
kalinolistne i ligustry.

W najbliższym czasie kolejne 
nasadzenia będą prowadzone 
również na ul. Franciszkańskiej, 
Przyszowskiej i Ziemięcickiej, 
a jesienią przy ul. Młodzieżowej. 
Na ul. Kosów, Panewnickiej i Tar-
nogórskiej zostaną nasadzone 
również krzewy. 

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, w tym 
roku na zlecenie Zarządu 
Dróg Miejskich i Miej-
skiego Zarządu Usług 
Komunalnych nasadzo-
nych zostanie w sumie 
ponad 83 tys. roślin:  
844 drzewa, 5694 krze-
wy, 7 tys. cebul kwiato-
wych, 2905 bylin, 37 160 
kwiatów sezonowych 
i kilkadziesiąt tysięcy 
roślin rabatowych. 

Nie zabraknie ciekawostek – na 
skwerze Dessau posadzony zo-

stanie obficie kwitnący judaszo-
wiec, a na pl. Krakowskim pojawi 
się oliwnik, który na tle innych 
drzew i krzewów wyróżnia się 
niezwykłą, srebrzystoszarą 
barwą liści. 

Wśród krzewów będziemy mo-
gli podziwiać azalie, berberysy, 
irgi, kaliny, lilaki, magnolie, pe-
rukowce, pięciorniki, trzmieliny, 
tawuły, jałowce i wiele innych. 
Widoczne są już pierwsze efekty 
wiosennych nasadzeń w kwiet-
nikach i rzeźbach kwiatowych 
– te prace MZUK rozpoczął 17 
maja.  
 (mf)

eKoloGia

Osiemdziesiąt pięć drzew różnych gatunków w ciągu ostat-
nich dni pojawiło się w pasach drogowych Gliwic, m.in. przy 
ul. Żwirki i Wigury, gdzie nasadzono 16 wiśni piłkowanych. 

W Gliwicach w różnych częściach miasta do obsadzenia 
jest ok. 730 m2 waz, rabat i kwietników. Wykorzystanych 
zostanie ok. 37 tys. kwiatów sezonowych, m.in. pelargo-
nii, begonii, aksamitek, szałwii i żeniszków.

Przy ul. Płowieckiej pięknie przyjęły się czeremchy wirginijskie 
„Shubert”. Nasadzenia wykonano w kwietniu.

Ul. Żurawią zdobią wiśnie piłkowane „Kanzan”.
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AKTUALNOŚCI

Konsultacje

Jeszcze on-line (ale już z perspektywami na działanie w „normalnych” warunkach) spotkali się 14 maja po raz 
pierwszy uczestnicy eksperckich grup roboczych do spraw społecznych, środowiskowych, gospodarczych i prze-
strzennych, związanych z przygotowywaniem nowej strategii miasta Gliwice 2040. Blisko 100-osobowe grono 
powitał zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok oraz naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, 
Katarzyna Kobierska.
– Dziękujemy za chęć zaangażo-
wania się w prace nad strategią 
i wolę podzielenia się swoją bo-
gatą wiedzą i doświadczeniem. Z 
niecierpliwością będziemy czekać 
na Państwa rekomendacje odno-
śnie do wizji i celów rozwojowych 
naszego miasta – mówił mariusz 
Śpiewok. Zaproszeni przez prezy-
denta miasta specjaliści, wśród 
których nie zabrakło wyłonionej 
w naborze 25-osobowej repre-
zentacji mieszkańców, wysłuchali 
następnie syntetycznych, inspi-
rujących wykładów wygłoszo-
nych przez dr. Marcina Barona 
(eksperta wiodącego prac nad 
strategią Gliwice 2040), Sylwię 

Widzisz-Pronobis (ekspertkę 
grupy społecznej), dr. hab. inż. 
architekta Macieja Borsę (eks-
perta grupy przestrzennej), dr. 
Leszka Trząskiego (eksperta gru-
py środowiskowej) oraz dr Annę 
Syrek-Kosowską (ekspertkę grupy 
gospodarczej).

Prace każdej z grup, realizowane 
na tym etapie w cyklu dwóch 
intensywnych spotkań warszta-
towych z ekspertami, rozpocz-
ną się 24 maja i potrwają do 8 
czerwca. Kolejne spotkania grup 
organizowane będą jesienią (na 
etapie przygotowywania celów 
strategicznych) i na początku 

2022 roku, gdy formułowane 
będą tzw. cele operacyjne.

Wszystkich zainteresowanych te-
matem zachęcamy do śledzenia 
na bieżąco strony gliwice2040.
gliwice.eu i do kontaktu z Biu-
rem Rozwoju Miasta UM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 
32/33-86-550). (kik)

Miasto Gliwice planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania „Czyste 
powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ogłoszonym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego naborze nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 
Oś Priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, 
Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020).

Zgodnie z założeniami i wyma-
ganiami tego konkursu, reali-
zacja zaplanowanego zadania 
będzie polegała na udzielaniu 
grantów mieszkańcom Gliwic, 
będących właścicielami bu-
dynków jednorodzinnych, na 
wymianę nieekologicznych źró-
deł ciepła. Wsparciem zostaną 
objęte zadania polegające na 
podłączeniu budynku do sieci 
ciepłowniczej, a w przypadku, 
gdy jest to technicznie nie-
możliwe (bądź nieuzasadnione 
ekonomicznie), na wymianie 
starego źródła ciepła na źródła 
zasilane energią elektryczną, 

gazem lub pompy ciepła. Opis 
sposobu aplikowania o gran-
ty, ich wysokość oraz zasady 
udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w regulami-
nie naboru wniosków i realiza-
cji projektu grantowego.

W celu poznania opinii miesz-
kańców Gliwic o projekcie 
tego regulaminu, w terminie 
od 20 maja do 4 czerwca br. 
odbędą się konsultacje spo-
łeczne, które obejmą swoim 
zasięgiem obszar Gliwic. Uwa-
gi lub opinie można zgłaszać 
mailowo na adres: brm@

um.gliwice.pl bądź składać 
w Biurze Podawczym Biura 
Obsługi Interesantów Urzędu 
miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 lub w Biu-
rze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A 
w godzinach urzędowania.

Informacja o konsultacjach 
wraz z projektem regulaminu 
umieszczona zostanie w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, a także na stronie inter-
netowej gliwice.eu. 
  (BRM)

ekspercki kick-off za nami
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Zostań  
innowatorem 
Śląska 2021!

Już po raz trzynasty Górnośląska Agencja Przed-
siębiorczości i Rozwoju w ramach projektu en-
terprise europe Network zaprasza do udziału 
w konkursie Innowator Śląska. Konkurs został 
objęty patronatem Prezydenta Gliwic.
Ideą konkursu jest promowanie 
i nagradzanie najbardziej inno-
wacyjnych podmiotów z woje-
wództwa śląskiego. Mogą w nim 
uczestniczyć śląscy przedsiębiorcy 
i instytucje , które oferują inno-
wacyjne produkty, usługi czy 
nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne, mają udokumentowane 
wprowadzenie na rynek zgłoszo-
nego rozwiązania (w ostatnich 
trzech latach) bądź rozwiązanie 
gotowe do demonstracji. 

O tytuł Innowatora Śląska można 
ubiegać się w czterech kategoriach: 
mikro przedsiębiorca; mały przed-
siębiorca; średni przedsiębiorca; 
instytucja sektora badawczo-roz-
wojowego.

Za udział w konkursie nie są 
pobierane żadne opłaty – inicja-
tywa realizowana jest w ramach 
projektu Enterprise Europe Ne-
twork finansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
programu na rzecz konkuren-
cyjności przedsiębiorstw i MŚP 
(COSME), budżetu państwa oraz 
środków własnych GAPR i zaan-
gażowanych partnerów. Termin 
składania wniosków upływa 31 
maja.

Szczegółowe informacje na temat 
zasad konkursu, regulamin oraz 
deklaracja uczestnictwa dostęp-
ne są na stronie: innowatorsla-
ska.pl.  
 (GAPR)

Konsultacje

gliwice2040.gliwice.eu
gliwice2040.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
https://innowatorslaska.pl/
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KulTura

Konsultacje Znaleźć dom dla każdego

Teatralny klasyk

Dobry wieczór  
z Fryderykiem

30 maja w gliwickich „tropikach” zabrzmi muzy-
ka Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego 
oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Miasto 
Gliwice zaprasza na godz. 20.00 do Palmiarni!

Solistą „Dobrego wieczoru 
z Fryderykiem” będzie Tymo-
teusz Bies. Pianista jest artystą 
rezydentem Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach w sezonie 
2020/2021 i najlepszym absol-
wentem Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Ka-
towicach w 2019 roku. Ma na 
koncie laury w konkursach, 
występy z wieloma orkiestrami, 
udział w kursach mistrzowskich 
i nagrania płytowe.

Słowo wprowadzające do 
koncertu wygłosi Jan Popis, 
muzykolog i krytyk muzyczny. 

W programie występu są mazurki  
F. Chopina oraz I.J. Paderewskiego, 
a także Preludium h-moll op. 28 
nr 6 Chopina i Preludium h-moll 
op. 1 nr 1 K. Szymanowskiego. 
Wisienką na koncertowym torcie 
będzie II Koncert fortepianowy 
f-moll op. 21 Chopina. Przy wyko-
naniu tego utworu Biesowi będzie 
akompaniować Kwintet Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej.

Bilety na Dobry wieczór z Fry-
derykiem można nabyć w cenie 
40 zł w kasie kina Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3) i na stronie 
teatr.gliwice.pl. 
 (mm)

Na Międzynarodowym Nieprzetartym Szlaku od 31 lat spotykają się 
niepełnosprawni twórcy z wielu krajów. Ich siłą jest wyobraźnia. Pod 
honorowym patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna zakończył 
się właśnie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Marzenia”.

„Ożenek”, reż. P. Aigner

Do repertuaru Teatru Miejskiego w Gliwicach 
wchodzi „Ożenek” Nikołaja Gogola. Premiera 
spektaklu w reżyserii Pawła Aignera odbędzie 
się w sobotę 29 maja.
Na dużej scenie przy ul. Nowy 
Świat 55–57 w głównej roli 
Agafii Tichonownej publiczność 
zobaczy Karolinę Olgę Burek. 
Zagra pannę na wydaniu, która 
szuka kandydata na męża. Ale 
nie byle jakiego, a takiego, który 
podniesie jej status społeczny 
i majątkowy. Wyrachowanie? 
Tak, ale druga strona nie pozo-
stanie Agafii dłużna.

– Całej transakcji towarzyszy 
armia doradców, którzy wiedzą 
przecież, co dla Agafii szczęścia 
najlepsze, choć jakoś własne-

go zbudować nie potrafili… 
Wzrok wybranki przyciąga 
wyjątkowo oporny kandydat, 
Iwan Kuźmicz Podkolesin. Zwle-
ka, wybrzydza, marudzi i coś 
nieskory jest do zaciągnięcia 
przed ołtarz w świątecznym 
kaftanie… – mówi Daniel Ar-
baczewski z TMG.

Jak skończy się cała ta historia? 
O tym będzie można przekonać 
się, wybierając się na „Ożenek” 
do gliwickiego teatru. Z uwagi na 
to, że data premiery była kilku-
krotnie przesuwana ze względu 

na pandemię koronawirusa, 
Teatr Miejski przygotował kilka 
pokazów przedpremierowych. 

Przedstawienie będzie można 
zobaczyć już 22 i 23 maja. Re-
pertuar instytucji jest dostępny 

na stronie internetowej teatr.
gliwice.pl.   
 (mm)

Tymoteusz Bies fo
t. 

Ba
rc

zy
k

„Marzenia” się spełniają

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło aż 650 prac plastycznych 
ze 173 ośrodków prowadzących zajęcia z osobami niepełno-
sprawnymi. Dwadzieścia nagrodzonych prac można obejrzeć 
na ekspozycji w CH FORUM (ul. Lipowa 1). Wkrótce wystawa 
ta pojedzie do Lublina i zostanie zaprezentowana podczas Mię-
dzynarodowych Spotkań Artystycznych Nieprzetartego Szlaku.

– Po raz kolejny w Gliwicach mamy okazję podziwiać prace 
plastyczne autorstwa artystów z niepełnosprawnościami 
i w różnym wieku, bowiem do konkursu zaprosiliśmy dzieci 
i młodzież szkół specjalnych, klas integracyjnych, uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej, pensjonariuszy Domów 
Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopo-
mocy, a także innych placówek. W konkursie wzięli udział 
również twórcy indywidualni – mówi Wojciech Kotylak, 
koordynator konkursu.

Organizatorami konkursu są Warsztaty Terapii Zajęciowej 
TĘCZA przy Fundacji Różyczka w Gliwicach, Międzynaro-
dowy Nieprzetarty Szlak, CH Forum i Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gliwicach. (mm) Robert Wiśniewski

marcin PiskorekDawid Trojok
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https://teatr.gliwice.pl
https://teatr.gliwice.pl
https://teatr.gliwice.pl
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WARTO WIeDZIeć

ZAŁATW 
SPRAWĘ 
Przez 
iNTerNeT

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu dwóch tygodni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden Z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,

lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej,
 możesz też skorzystać z usługi tymczasowego Profilu Zaufanego. Potwierdzisz go poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem 
Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład 
smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 Profilu Zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi,  
na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SeKAP (plat-
forma elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GePAR, login.gov.pl.

Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GePAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CeIDG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
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z meTroPolii

W 2022 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje jeszcze 
mocniej postawić na rozwój transportu kolejowego. Sfinansuje 
m.in. reaktywowane połączenie Gliwice – Bytom.

– Kontynuujemy nasze działa-
nia w ramach podstawowego 
wariantu „zero” Koncepcji Kolei 
Metropolitalnej, który zakłada 
rozwój transportu kolejowego 
z wykorzystaniem istniejącej in-
frastruktury. Od 2022 roku chce-
my dać mieszkańcom Metropolii 
nowe możliwości podróżowania 
koleją – tłumaczy Grzegorz Kwitek, 
członek Zarządu G-ZM.

– Można powiedzieć, że to prze-
łomowy moment. Do tej pory 
dofinansowywaliśmy połączenia, 
które zostały zaproponowane 
przez organizatora kolejowych 
przewozów pasażerskich, czyli 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego. Teraz to my, jako 
Metropolia, podtrzymując wolę 
obecnego poziomu finansowania 
pociągów, zaproponowaliśmy 
również listę nowych połączeń, 
które jesteśmy gotowi w całości 
sfinansować. Przygotowaliśmy 
również projekt rozkładu jazdy 
dla nowych, finansowanych przez 
G-ZM połączeń. Od początku to 
w pełni nasza inicjatywa – dodaje 
Kwitek.

Metropolia sfinansuje w nowym 
rozkładzie jazdy 5 dodatkowych 
par pociągów na trasie Katowice 
– Sławków. Będzie to rozszerze-
nie obecnej oferty. W ten sposób 

liczba par pociągów kursujących 
na tej trasie wzrośnie łącznie do 
14. Dzięki temu w dni robocze 
pociągi pomiędzy tymi miastami 
będą kursować co godzinę. Z no-
wej oferty skorzystają również 
mieszkańcy Sosnowca i Dąbrowy 
Górniczej.

Kolejnym krokiem jest reaktywa-
cja przez GZM połączenia na trasie 
Gliwice – Bytom, gdzie pociągi 
pasażerskie nie kursują od 2013 
roku. Trasę będzie obsługiwać 
15 par pociągów. Rozkład jazdy 
zakłada częstotliwość kursów co 
godzinę w porach szczytu i co 2 
godz. poza szczytem. Dodatkowo 
godziny kursowania pociągów 
mają zostać dopasowane m.in. 
do funkcjonowania podstrefy 
gliwickiej w ramach Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
tak aby pracownicy mogli doje-
chać do pracy i wrócić do domu.

 – Powstanie Metropolii umożli-
wiło stworzenie platformy poro-
zumienia pomiędzy wszystkimi 
podmiotami, które mają wpływ 
na kształt transportu kolejowego 
w Metropolii. Od kilku miesięcy 
prowadzimy rozmowy z gminami, 
Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego, który jest or-
ganizatorem kolejowych połączeń 
pasażerskich oraz przewoźnikami: 

Kolejami Śląskimi i Polregio – pod-
kreśla Grzegorz Kwitek.

– Efektem naszych rozmów jest 
rozszerzenie oferty kolejowej dla 
mieszkańców Metropolii. Do-
strzegamy duży potencjał w obu 
nowych połączeniach, które 
będziemy finansować – dodaje 
członek Zarządu GZM.

Metropolia poza sfinan-
sowaniem większej licz-
by połączeń kolejowych 
podejmuje również inne 
działania, aby poprawić 
jakość transportu na 
swoim obszarze.

– Cieszymy się, że możemy roz-
wijać połączenia na nowych 
trasach. Współpracujemy z ZTM, 
aby odpowiednio w miarę możli-
wości zsynchronizować rozkłady 
jazdy pociągów z autobusami, 
zwłaszcza na trasie Gliwice – By-
tom, gdzie funkcjonują obecnie 
połączenia równoległe i powinny 
one uzupełniać się wzajemnie 
z ofertą kolejową, a także, by prze-
siadka w Gliwicach do autobusów 
zmierzających na tereny KSSE 
była jak najdogodniejsza. War-
to podkreślić, że dzięki pracom 

modernizacyjnym na sieci PKP 
PLK SA czas jazdy pomiędzy cen-
trum Gliwic a centrum Bytomia 
będzie wynosił jedynie 20 minut. 
Jesteśmy przekonani, że dobry 
rozkład, możliwość korzystania ze 
wspólnych rozwiązań biletowych 
w komunikacji kolejowej i dro-
gowej oraz odpowiednia jakość 
pojazdów zachęcą pasażerów do 
korzystania z metropolitalnych 
rozwiązań kolejowych. Ponadto 
zamierzamy rozszerzyć ofertę Me-
trobiletu o przewoźnika Polregio, 
tak by oferta komunikacyjna dla 
Zagłębia była spójna również 
pod tym względem. Planujemy 
na przyszłość kolejne trasy, na 
których G-ZM będzie finansować 
połączenia – wyjaśnia Wojciech 
Dinges, Zastępca Dyrektora De-
partamentu Komunikacji i Trans-
portu G-ZM.

– Ponadto w trakcie negocjacji 
określiliśmy też, jakim taborem 
mają być wykonywane połą-

czenia, finansowane z budżetu 
G-ZM. Pociągi finansowane przez 
G-ZM będą wyposażone m.in. 
w klimatyzację, toalety w obie-
gu zamkniętym oraz system 
informacji pasażerskiej – dodaje 
Dinges.

Ostateczne szczegóły rozkładów 
jazdy na trasach Katowice – Sław-
ków i Bytom – Gliwice będą zna-
ne po opracowaniu rozkładu jaz-
dy przez zarządcę infrastruktury 
kolejowej, czyli PKP Polskie Linie 
Kolejowe, niemniej pasażerowie 
mogą się spodziewać kilkunastu 
par pociągów na dobę w dni 
robocze.

Metropolia będzie dalej dofinan-
sowywać połączenia na głównych 
trasach: Gliwice – Katowice – 
Dąbrowa Górnicza oraz Tychy – 
Katowice – Dąbrowa Górnicza. 
W 2021 roku przeznaczyła na 48 
połączeń kwotę 9,2 mln zł.   
 (G-ZM)

W przyszłym roku Metropolia sfinansuje 
pociągi na trasie Gliwice – Bytom
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OGŁOSZeNIA

Gliwicki Klub 
sportowy PiasT sa, 

ul. Stefana Okrzei 20, 
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu 
przetargu zgodnie z przepisami o udzielaniu 
zamówień na podstawie art. 275 p 1 ustawy  

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych (DzU z 2019 r., poz 2019 ze zm.), pn.:

„Przewóz zawodników  
i sztabu szkoleniowego I drużyny 
Gliwickiego Klubu sportowego 
PIAST SA z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. Stefana Okrzei 20,  
od 1 czerwca 2021 roku  
do 31 maja 2025 roku.” 

Termin składania ofert:  
27 maja 2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
27 maja 2021 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych 

wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice 
Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

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:  

ReNOWACJA 1 WIeŻy  
OŚWIeTLeNIOWeJ, NA TeReNIe 

ŚLĄSKIeGO CeNTRUM LOGISTyKI 
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

komunikaty

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie 
komponentów do produkcji 

paliwa alternatywnego  
(pre RDF) pochodzących 
z instalacji przetwarzania 

odpadów przy ul. Rybnickiej 
199B w Gliwicach”. 
Termin składania ofert:  

14 czerwca 2021 r. do godz.10.00
Termin otwarcia ofert:  

14 czerwca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na 
www.pzogliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji miejskiej 

sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice,  

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o 

sprzedaży używanego 
samochodu Renault 

Kangoo,
sygn. PKM/S/TP/2/2021.

Termin składania ofert:  
25 maja 2021 r. do godz. 10.30 

Termin otwarcia ofert:  
25 maja 2021 r. o godz. 11.00 

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

Remont pomieszczeń w budynku por-
tierni głównej nr 1, przy ul. Królewskiej 
Tamy 135 w Gliwicach II etap + zmiany 
i remont elewacji budynku portierni  
– III etap.
Termin składania ofert: 28 maja 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2021 r. o godz. 12.01

Remont instalacji odpylającej zbiornika 
retencyjnego popiołu.
Termin składania ofert: 21 maja 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 21 maja 2021 r. o godz. 12.01

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wpro-
wadzenia opłaty prolongacyjnej.

4. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia po-
między Miastem Gliwice a Gminą Ru-
dziniec w sprawie powierzenia Miastu 
Gliwice wykonania zadania publiczne-
go na terenie położonym w granicach 
administracyjnych gminy Rudziniec.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na darowiznę zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej 
nr 1349 w obrębie Nowe Miasto.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwro-
tu udzielonej bonifikaty.

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytko-
wych i garaży.

9. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5, z Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Gliwicach.

10. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5.

11. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach,  
ul. Kozielska 1, z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach,  
ul. Kozielska 1.

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowych sześcioletnich szkół 
podstawowych w ośmioletnie szkoły 

podstawowe, o których mowa art. 18 
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Gliwice oraz określe-
nia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od 1 września 2019 r.

15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru li-
kwidacji Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o do-
chodach gospodarstwa domowego.

17. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały w sprawie szczegóło-
wych warunków przyznawania i usta-
lania odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu 
ich pobierania.

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XX/528/2004 z 3 czerwca 2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Gliwice.

19. Projekt uchwały w sprawie negatyw-
nego rozpatrzenia petycji w sprawie 
zmiany nazwy „Placu Rzeźniczego” na 
„Plac Praw Kobiet”.

20. Projekt uchwały w sprawie negatyw-
nego rozpatrzenia petycji w sprawie 
przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się 
ewentualnemu segregowaniu ludzi 
i poddawaniu ich eksperymentom 
medycznym.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice 
porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej 20 maja 
br. oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – Gliwice” w kolejnym numerze, który 
ukaże się 27 maja br.

PLANOWANy PORZĄDeK  
SeSJI RADy MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie 
zdalnym na 27 maja 2021 r., planuje się wprowadzić niżej  

przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na 
żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji 
i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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OGŁOSZeNIA
ZaGoSPoDaRoWaniE PRZEStRZEnnE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej.
(sporządzonego na podstawie uchwały numer  XV/297/2020 Rady Miasta Gliwice z  28 maja 2020 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a pkt 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 741), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 247), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od  27 maja 
2021 r. do 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 
Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania 
na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komu-

nikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal 

planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania 

Przestrzennego UM w Gliwicach, którzy udzielać będą odpo-
wiedzi na pytania dotyczące ww. projektu planu pod numerem 
tel. 32/338-65-12, 32/338-65-10 (w godzinach pracy urzędu),

• kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM w Gliwicach poprzez e-mail: pp@um.gli-
wice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miejscowego planu i prognozy 
oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 oraz związany z nim ograni-
czony dostęp do budynku urzędu, preferowane są pierwsze cztery 
sposoby zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni 
wgląd do ww. dokumentów jest możliwy wyłącznie po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału 
Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach (nr tel. 32/338-65-10, 
32/338-65-09). Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej 
wizyty w celu bezpośredniego wglądu do projektu planu i prognozy, 
nie będą miały możliwości wejścia do budynku urzędu. Konieczne 
jest zaopatrzenie się w maseczki, ponieważ Urząd Miejski w Gli-
wicach nie zapewnia maseczek dla interesantów. 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń 
wynikających z zagrożenia COVID-19.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 16.00. 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie 
z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość, tj. w formie online na platformie Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w dys-
kusji publicznej online zamieszczone zostaną w BIP: https://bip.
gliwice.eu/plany-miejscowe oraz w MSIP: https://msip.gliwice.eu/
service-3100-1151-115-1400003368-5e531c8eab1800d61348da-
26778bef2d
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać 
pytania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzają-
cego dzień dyskusji na adres mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/
instytucji, adres lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres e-mail. 
W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) 
do zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta 
Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2021 r.: 
• w formie papierowej – drogą pocztową, na adres: Urząd Miej-

ski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd 
Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego,  
ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, w  Punkcie Obsługi Interesan-
tów – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach 
pracy urzędu,

• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również podczas dyskusji publicznej, zorga-
nizowanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
poprzez transmisję obrazu i dźwięku oraz zapis tekstowy (czat).
Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod 
adresem: (https://msip.gliwice.eu/geoportale/Geoportal plani-
styczny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne/Zgłaszanie 
wniosków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta 
Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

oGŁoSZEniE
PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

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 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane 
zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane 

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

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana 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),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 

źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

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.

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).

ofERty PRaCy

Numer naboru DO/3/2021
Miejski Zarząd Usług  

Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisko urzęd-
nicze specjalisty ds. rozliczeń i ewidencji 

w Dziale Usług Pogrzebowo-Cmentarnych 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach na stronie internetowej https://mzuk.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

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

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika  

na stanowisku pracownika  
wieńcowni w Zakładzie Pogrzebowym przy 
ul. Raciborskiej 12, w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca 

wg harmonogramu, 
również w soboty),

• umiejętność pracy w zes- 
pole,

• stan zdrowia pozwala-
jący na zatrudnienie na 
ww. stanowisku.

Mile widziane:
• doświadczenie zawo-

dowe na podobnym 
stanowisku.

Do podstawowych obo-
wiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie 
należało:
1. zamawianie materiałów 

do wyrobu wieńców,
2. przyjmowanie dostaw 

kwiatów i dodatków,
3. przygotowywanie wień-

ców, palm, bukietów,
4. rozliczanie zużytych ma-

teriałów,
5. utrzymanie porządku w po-

mieszczeniach wieńcowni.

Oferty należy składać w Dzia- 
le Spraw Pracowniczych i Orga- 
nizacyjnych Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach przy ulicy Strzel-

ców Bytomskich 25c (tel. 
32/335-04-35) lub na adres 
e-mail: kadry@mzuk.pl,  
w terminie do 31 maja 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w skła- 
danych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administra-
torem danych osobowych 
kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możli-
wość kontaktu tylko z wy-
branymi kandydatami. Zło-
żonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika  

na stanowisku konserwatora  
w Krytej Pływalni Mewa  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum 

zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca 

zmianowa według har-
monogramu),

• dobra organizacja pra-
cy, odpowiedzialność, 
sumienność, samodziel-
ność, umiejętność pracy 
w zespole.

Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi 

sieci elektrycznych do 1 
kV (SEP),

• staż pracy na podobnym 
stanowisku.

Do podstawowych obo-
wiązków pracownika bę-
dzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym 

działaniem instalacji 
i urządzeń technicznych,

• bieżąca konserwacja 
i naprawa urządzeń 
oraz sprzętu na terenie 
obiektu,

• stała ochrona budynków 
i pomieszczeń oraz tere-
nu obiektu,

• obsługa klientów korzy-
stających z szatni,

• wykonywanie prac po-
rządkowych na terenie 
krytej pływalni i przed 
obiektem.

Oferty należy składać w Dzia-
le Spraw Pracowniczych 

i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 25c (tel. 32/335-
-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie 
do 31 maja 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobo-
wych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 ma- 
ja 2018 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte 
w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyj-
nego. Administratorem 
danych osobowych kan-
dydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowa-
ny przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie 
będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z  wybrany-
mi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Dyrektor Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Gliwicach 
zatrudni pracownika na  

stanowisko kucharza  
w wymiarze pełnego etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. sporządzanie, porcjowanie, dekorowanie i wy-

kańczanie różnych grup potraw zgodnie z wy-
maganiami technologicznymi i higienicznymi,

2. obsługa klienta i kasy fiskalnej,
3. zapewnienie odpowiednich warunków 

przechowywania surowców, półproduktów 
i gotowych wyrobów,

4. prowadzenie dokumentacji HACCP, GMP, GHP,
5. sprawowanie opieki nad uczniami odbywa-

jącymi zajęcia praktyczne,
6. obsługa komputera w zakresie przyjmowania 

zamówień na wyroby, prowadzenia sprzedaży 
i składania zamówień na towary i gotowe 
wyroby,

7. obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych,
8. przyjmowanie odpowiedzialności za powie-

rzone mienie, utargi i rozliczenia gotówkowe.
Wymagania:
1. wykształcenie: min. zasadnicze,
2. doświadczenie: 2-letnie zatrudnienie na po-

dobnym stanowisku,
3. umiejętność utrzymania czystości w miejscu 

pracy,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

stanowisku kucharza, 
5. mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
Cechy charakteru:
• sumienność, bezkonfliktowość, wysoka kultu-

ra osobista, odpowiedzialność za powierzone 
zadania/mienie, umiejętność pracy w zespole, 
łatwe nawiązywanie kontaktu z młodzieżą 
w szkole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, 
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenia.
Zatrudnienie: od 1 września 2021 r. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas 
określony. 
Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy  
– 1 etat (tj. 40 godzin wg harmonogramu od po-
niedziałku 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 motywacyjny należy 
własnoręcznie podpisać.
Dokumenty należy składać do 28 maja 2021 r. do 
godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 
1. Dokumenty należy składać w zamkniętych 
kopertach. Dokumenty, które wpłyną po tym 
terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nr telefonu 
32/302-12-90, w godzinach od 8.00 do 14.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 
zostaną poinformowani telefonicznie (w związku 
z powyższym konieczne jest podanie numeru 
kontaktowego).
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:  
2 czerwca 2021 r. 

nabór nr  
KD.210.24.2021.PO-3

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Podatków i Opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
2 czerwca 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 

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

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

mailto:pp@um.gliwice.pl
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe
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https://msip.gliwice.eu/service-3100-1151-115-1400003368-5e531c8eab1800d61348da26778bef2d
https://msip.gliwice.eu/service-3100-1151-115-1400003368-5e531c8eab1800d61348da26778bef2d
mailto:pp@um.gliwice.pl
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/zo_2019_84-1.pdf
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.ckziu.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIA

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.14.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu plano-

wania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg  
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).

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

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

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

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

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

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

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

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

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej.

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

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

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

ne do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracowni-
kach samorządowych, o drogach pu-
blicznych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawo 
zamówień publicznych, ustawy o fi-
nansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

Miejskich dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych  
(ul. Płowiecka 31, I piętro) i na tere-
nie miasta Gliwice.

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 

dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NABORy.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 czerwca 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li 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. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 7 czerwca 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
9 czerwca 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytoryczne-
go lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

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

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 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.

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

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

Numer naboru 2/2021
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice. pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe W DZIALe WSPÓLNOT 

MIeSZKANIOWyCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z rozliczaniem finansowym oraz 
reprezentowaniem Miasta Gliwice 
we wspólnotach mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumento-

wane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), 
o własności lokali (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 737), Kodeksu cywilnego (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1145),

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

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

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

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, obsłu-
ga komputera w stopniu bardzo do-
brym, znajomość topografii miasta.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

zorganizowanie, odporność na stres.
informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca 

na I, II lub III piętrze Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 3, 12, Gliwice,

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

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifi-

kacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opu-

blikowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
praca);

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

• oświadczenia z klauzulą:
• „Nie byłem/am skazany/a prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się prze-
ciwko mnie postępowanie karne.”, 

• „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania w przypadku pod-
jęcia decyzji o zatrudnieniu w wy-
niku przeprowadzonego naboru, 
zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych.”.

Oświadczenia muszą być własno-
ręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych koper-
tach oznaczonych nr naboru 2/2021, 
w biurze podawczym Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 21 maja 2021 r. do 
godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 25 maja  
2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne sta-

nowiska urzędnicze w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca,

• zastrzega się informowanie o zakwa-
lifikowaniu do testów merytorycz-
nych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wy-
mogi formalne zawarte w ogłosze-
niu o naborze (wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
zostanie zamieszczony w BIP oraz na 
stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane 
(osoby zainteresowane zwrotem 
dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM, zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty po trzech 
miesiącach od dnia naboru podle-
gają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu 
przeprowadzenia testów meryto-
rycznych odpowiednia informacja 
zostanie umieszczona w BIP oraz na 
stronie internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych – publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego 
w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandy-
dat chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu skła-
da, wraz z wymaganymi dokumenta-
mi, kopię dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

INFORMACJA SZCZeGÓŁOWA O OCHRONIe DANyCH OSOBOWyCH ZBIeRANyCH PRZeZ ZAKŁAD 
GOSPODARKI MIeSZKANIOWeJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z ReALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWyCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora. W spra-
wach związanych z ochroną danych można 
kontaktować się z inspektorem ochrony da-
nych korespondencją e-mail pod adresem: 
iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej 
na adres Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 
Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują 
Państwo odpowiedzi i podając dane kontak-
towe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pracowni-
ków do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczających 
poza zakres wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze, dane będą przetwarzane 
na podstawie wyrażonej zgody. Podanie 
dodatkowych danych jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje pra-
wo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania danych lub ich usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych wykraczających poza wymagania 
określone w ogłoszeniu o naborze w dowol-
nym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie 
analogicznym jak wyrażenie zgody na prze-
twarzanie danych. Każda osoba, której dane 
dotyczą, ma również prawo do wniesienia 
skargi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa, do organu nadzorczego 
jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane in-
nym podmiotom upoważnionym na pod-
stawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instruk-
cji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, a w szczególności 
Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt ZGM, opracowanej 
na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowa-
nie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nabór do pracy na wolne  
stanowisko urzędnicze – strażnik miejski 

w Straży Miejskiej w Gliwicach 
(stanowisko docelowe młodszy specjalista  

– starszy inspektor).
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształ-

cenia średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe, 
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycz-

nym i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wy-

rokiem sądu za ścigane z oskar-
żenia publicznego i umyślnie 
popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2019 r., poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz.450 
z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych (DzU z 2019 r., poz. 
1795); 

b) udokumentowany staż pracy 
w straży gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwier-
dzona właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii mia-

sta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń,

Uwaga! Dokumenty o których 
mowa w podpunkcie b) i c) 

dostępne są do pobrania w ogło-
szeniu zamieszczonym na stronie 

internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory 

lub w pokoju 113B po telefonicz-
nym ustaleniu terminu odbioru 

formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie dzia-

łań zmierzających do zapewnie-
nia ładu i porządku publicznego 
na terenie miasta Gliwice,

c) udział w interwencjach i kontro-
lach zlecanych przez dyżurnego 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) podejmowanie działań mających 
na celu zapobieganie popełnia-
niu przestępstw i wykroczeń 
oraz współdziałanie w tym celu 
z innymi służbami, instytucjami 
i organizacjami,

d) udział w zabezpieczeniach i akcjach,
e) zabezpieczenie miejsca prze-

stępstwa, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem 
przed dostępem osób postron-
nych lub zniszczeniem śladów 
i dowodów, do momentu przy-
bycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia,

f) ochrona obiektów komunalnych 
i urządzeń użyteczności publicznej.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach 

atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy 

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony 
uzgodnione podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej albo okres wyni-
kający z przeniesienia pracownika 
z innej jednostki.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miejskiej 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji ni-
niejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.

8. Dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowi-

sko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata;

b) docelowe stanowisko przewidzia-
ne dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to 
starszy inspektor;

c) proponowane warunki finanso-
we: wynagrodzenie zasadnicze 
do 4300 zł, dodatek stażowy do 
20%, miesięczne nagrody moty-
wacyjne do 500 zł oraz nagrody 
za szczególne osiągnięcia powyżej 
400 zł w systemie miesięcznym 
półrocznym i rocznym;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowa-

nych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifi-
kowana pierwsza pomoc, 
do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych, użytkowa-
nia urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• udziału obowiązkowy w cotygo-
dniowym szkoleniu w zakresie 
technik interwencji i samoobro-
ny, w tym użycia środków przy-
musu bezpośredniego, w tym 
urządzeń TASER X2 oraz X26, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na roz-
wój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z pracowniczej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

e) planowany termin zatrudnienia: 
czerwiec – sierpień 2021 r.

9. Termin i miejsce składania do-
kumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów do  
23 maja 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organiza-

cyjno-Finansowego w godzinach 
pracy SM,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data wpły-
wu oferty do SM),

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (nale-
ży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów w przypadku zakwa-
lifikowania się na rozmowy kwalifi-
kacyjne – doręczenie oryginalnych 
dokumentów przed rozmową).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.
smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 30 maja 2021 r.
10. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza 
się przeprowadzenie rozmowy z wy-
korzystaniem narzędzi do komuni-
kacji online – MS TEAMS, ZOOM),

b) oświadczenia, życiorys, kwestio-
nariusz powinny być własnoręcz-
nie podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w ję-
zyku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie (doku-
menty sporządzone w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

ofERty PRaCy

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.13.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie 
Utrzymania Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. realizacja zadań z zakresu gospo-

darki zielenią w pasie drogowym 
na terenie miasta Gliwice,

2. prowadzenie inwestycji związa-
nych z zielenią w pasie drogowym 
na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi zieleń w pasie drogo-
wym na terenie miasta Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
zieleni zlokalizowanej w pasie dro-
gowym na terenie miasta Gliwice,

5. planowanie inwestycji związanych 
z zielenią w pasie drogowym na 
terenie miasta Gliwice,

6. przygotowywanie opisów przed-
miotów zamówień do przetargów 
na bieżące utrzymanie zieleni 
w pasie drogowym na terenie 
miasta Gliwice,

7. pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego, kontrola robót, obmia-
rów, odbiór robót, kontrola kosz-
torysów, faktur, rozliczenia robót 
utrzymaniowych zieleń w pasie 
drogowym na terenie miasta Gli-
wice,

8. przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych z zielenią w pasie drogowym, 

9. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie zieleni w pasie 
drogowym na terenie miasta Gli-
wice,

10. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości oraz korespondencji,

11. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe o kierunku: ogrodnic-
two lub architektura krajobrazu 
lub leśnictwo,

lub
b) wyższe na kierunkach innych niż 

wskazane w pkt. a), wówczas 
wymagane jest wykształcenie 
średnie techniczne – technik 
ogrodnik lub technik architek-
tury krajobrazu lub technik 
leśnik oraz minimalny 5-letni 
staż pracy na stanowiskach 
związanych z utrzymywaniem 
terenów zieleni miejskiej.

2. Umiejętność rozpoznawania drzew 
krzewów i bylin oraz posiadania 
wiedzy z zakresu zieleni niskiej: 
utrzymywanie terenów zieleni – 
koszenie, grabienie.

3. Zabiegi agrotechniczne – zakła-
danie trawników, rabat, sadzenie 
i pielęgnacja roślin, a także znajo-
mość sztuki ogrodniczej – chirurgia 
drzew, pielęgnacja.

4. Znajomość m.in. ustawy o ochro-
nie przyrody, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy Pra-
wo zamówień publicznych, ustawy 
o samorządzie gminnym, Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

5. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

6. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia prac fitosanitarnych.
2. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia i odbioru prac na terenach 
zieleni.

3. Znajomość przepisów wynikają-
cych z ochrony roślinności w pa-
sach drogowych.

4. Znajomość przepisów w zakresie 
ochrony fauny bytującej w pasach 
drogowych.

5. Umiejętność praktycznej oceny 
stanu zdrowotnego roślin.

6. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

7. Umiejętność prowadzenia rozmo-
wy z wykonawcami, klientami.

8. Znajomość topografii miasta Gli-
wice.

9. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji.

10. Znajomość zakresu statutowej 
działalności Zarządu Dróg Miej-
skich.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umie-
jętność rzeczowej współpracy 
z zespołem realizacyjnym, aktyw-
ność 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.

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

Miejskich dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych  
(ul. Płowiecka 31, II piętro).

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 udziela-
nia odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

6. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pra-
cy 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 terminie 
do 31 maja 2021 r. 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 dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. Do-
datkowe 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 referen-
cyjnych nastąpi do 2 czerwca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 8 czerwca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. Preferowany termin: 
1 lipca 2021 r.
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 rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, 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 kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. 

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia zo-
bowiązany 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. Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po zakończe-
niu procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

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

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

ofERty PRaCy

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 pracow-
nika 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 sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice,

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 inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

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, zachowa-
nia 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 Gli-
wice, 

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 pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o dro-
gach 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 Gli-

wice,
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 

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umie-
jętność rzeczowej współpracy 
z zespołem realizacyjnym, aktyw-
ność 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 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu 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 po-
dejmowania 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 terminie 
do 26 maja 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie 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 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem 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 kwalifika-
cyjnej: 1 czerwca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
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 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 po-
twierdzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 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 (prefero-
wane – podlegające ocenie w ra-
mach końcowej prezentacji kan-
dydatów):
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, sa-
modzielność, zaangażowanie, sys-
tematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

informacja o warunkach pra-
cy 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 kwali-
fikacyjnej.
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 do-
kumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

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.
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OGŁOSZeNIA

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Niepaszyckiej w Gli-
wicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 397, obręb Niepaszyce Północ, 

KW nr GL1G/00054054/3, użytek B – te-
reny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 
0,0059 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w południowo
-zachodniej części miasta, w odległości ok. 
7 km od centrum. Sąsiedztwo wycenianej 
działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna oraz tereny zieleni. W dalszym 
sąsiedztwie tereny przemysłowe, rolne, Ka-
nał Gliwicki. Przystanki komunikacji miejskiej 
znajdują się w niedalekiej odległości. Teren 
pokryty zielenią. Granice działki tworzą kształt 
nieregularny, wydłużony. Działka położona 
bezpośrednio przy ul. Niepaszyckiej, jednak 
skomunikowanie z siecią dróg publicznych,  
tj. z ul. Staromiejską lub ul. Niepaszycką, po-
winno się odbywać poprzez działkę, do której 
przedmiotowa nieruchomość zostanie dołączo-
na po zbyciu. W pobliżu przebiegają następują-
ce sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa 
telekomunikacyjna. Na działce zlokalizowana 
jest sieć wodociągowa i elektroenergetyczna 
zasilające budynek mieszkalny zlokalizowany 
na działce nr 195. W granicach przedmioto-
wej działki może przechodzić sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia przyszły nabywca 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Działka jest objęta umową dzierżawy nr 
GN.6845.1.17.2019/MK, obowiązującą do 
31 października 2021 r.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości – brak.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nieruchomości w te-
renie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania tere-
nu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzeda-
jący nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od  
27 marca 2008 r. miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta (uchwała 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 
z 20 grudnia 2007 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709), przedmio-
towy teren oznaczony jest symbolem: 23 MN, 
co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane 

w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne bu-

dynki usługowe,
c) zieleń ogrodów przydomowych i sadów, 
d) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej 

działce,  
e) urządzenia budowlane, sieci infrastruk-

tury technicznej.
Działka nr 397, obręb Niepaszyce Północ, 
znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 330 – Gliwice.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
12 000,00 zł

Minimalne postąpienie: 120,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
685 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 czerwca 2021 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki 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 ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia 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).
7. Wadium
Wadium w wysokości 1200,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 397, obręb Niepaszyce Pół-
noc, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
15 czerwca 2021 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 22 lipca 
2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane 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 zawia-
domieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnic-
twa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działki oraz jej 
powierzchnię, nie może ona stanowić nieru-
chomości do odrębnego zagospodarowania, 
w zawiązku z tym celowym jest zbycie działki 
w trybie ustnego przetargu ograniczonego 
do właścicieli nieruchomości przyległych, 
tj. działek nr 185/1, 186, 196, obręb Niepa-
szyce Północ, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobiste-

go przez osobę/y, na rzecz której/których 
będzie ewentualnie nabywana nierucho-
mość,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana przez 
komisję przetargową na podstawie elektro-
nicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu 
na dzień 15 czerwca 2021 r. W przypadku gdy 
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu ograni-
czonym w terminie do 15 czerwca 2021 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3877/2021 z 31 marca 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego prawa 
własności nieruchomości gruntowej obejmu-
jącej działkę nr 397, obręb Niepaszyce Północ, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej działki, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowią-
zany 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 gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3877/2021 
z 31 marca 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami UM w Gliwicach, 
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości  (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.).
11. W związku z ogłoszonym stanem zagroże-
nia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 wrze-
śnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości, organizator przetargu na okres co naj-
mniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
www.gliwice.eu, informację o zmianie spo-
sobu przeprowadzenia 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 przetwa-
rzaniem 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.

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

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

● szlifierz 
wykształcenie zawodowe; umiejętność czyta-
nia rysunku technicznego; zakres obowiązków: 
wykonywanie obróbki skrawania, dobór ściernic 
i parametrów szlifowania, realizacja procesu 
technologicznego zgodnie z dokumentacją, 
utrzymywanie porządku na stanowisku pracy 
oraz dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń 
i narzędzi; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie 
zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 la-
ta, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
ww. stanowisku, mile widziane przygotowanie 
pedagogiczne; zakres obowiązków: sporządza-
nie, porcjowanie, dekorowanie potraw, obsługa 
klienta i kasy fiskalnej, prowadzenie dokumen-
tacji HACCP, GMP, GHP, sprawowanie opieki nad 
uczniami odbywającymi zajęcia praktyczne, 
obsługa komputera, maszyn i urządzeń gastro-
nomicznych, szczegóły na stronie: www.ckziu.
gliwice.pl; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● inkasent poboru opłat 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. 
B – dojazd do pracy możliwy tylko własnym 
środkiem transportu, praca 7 dni w tygodniu, 
również w niedziele i święta, z zachowaniem 
wszelkich przerw kodeksowych, praca w porze 
nocnej, dodatkowo do płacy zasadniczej pre-
mia za tzw. dyspozycyjność, prywatna opieka 
medyczna, zakres zadań: pobieranie opłat za 
przejazd autostradą i rozliczenie się z pobra-
nych środków, świadczenie manualnego pobo-
ru opłat zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
regulaminami i procedurami, odpowiedzialne 

i bezpieczne przechowywanie środków pienięż-
nych oraz dokumentów, utrzymywanie czystości 
i porządku w miejscu pracy; udzielanie informa-
cji użytkownikom autostrady, obsługa klienta;

● technolog 
wykształcenie wyższe, kierunek technologiczny, 
mechaniczny, górniczy; obsługa programu Au-
toCAD; znajomość programu INVENTOR; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice; 

● dietetyk 
wykształcenie kierunkowe; zakres obowiązków: 
współpraca z firmą cateringową, współpraca 
np. z sanepidem; nadzór nad kucharkami od-
działowymi; szkolenie personelu wydającego 
posiłki w zakresie przestrzegania odpowiednich 
procedur i instrukcji dot. diet; jedna zmiana; 
miejsce pracy; Pilchowice;

● pracownik ogólnobudowlany 
wykształcenie: brak wymagań; poszukiwana oso-
ba wykwalifikowana lub chętna do przyuczenia; 
zakres obowiązków: prace przy montażu podłóg, 
montaż tarasów; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice;

● sprzedawca na stanowisku mięsnym 
wykształcenie podstawowe; mile widziane do-
świadczenie zawodowe na podobnym stano-
wisku; książeczka sanitarno-epidemiologiczna; 
zakres obowiązków: obsługa klientów, sprawdza-
nie dat terminu ważności produktów, wykładanie 
towarów, dwie zmiany; miejsce pracy: Żernica; 
oferta również dla osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 13 maja 2021 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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 ty-

powanie robót i nadzór nad opracowywaną doku-
mentacją techniczną), 

• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji 
dotyczącej zamówień publicznych, 

• przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków 
inwestycyjnych i remontowych,

• sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów in-
westorskich, przedmiarów robót, specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do 
przeprowadzania procedur przetargowych, 

• nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwe-
stycyjnych i remontowych oraz kontrola zgodności 
realizacji zadań z zatwierdzonym planem inwesty-
cyjnym i remontowym, 

• kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budow-
lanych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skar-
gowych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe tech-

niczne,
• uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i ka-
nalizacyjnych – bez ograniczeń,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa,

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej po-

zycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl, 
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko inspektora nadzoru”, w terminie 
do 31 maja 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 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 realizacji 

transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami 

i z innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kierowców,
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i budo-

waniu relacji ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile widzia-

ne o profilu logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności inter-

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

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

uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport po roku zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju 

zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wy-
syłania CV na adres e-mail: katarzyna.figu-
ra@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 prowadzenia rekruta-
cji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj 
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-in-
formacyjnego/. 

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.ckziu.gliwice.pl
http://www.ckziu.gliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą  

nr GL1G/00121547/7, ograniczonej do działki nr 128, obręb Kuź-
nica, położonej w Gliwicach przy rogu ul. Oświęcimskiej i ul. Jago-
dowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Użytek Ba – tereny 
przemysłowe, pow. 5,2450 ha.

Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 7 047 674,00 zł
Cena zawiera 23% podatek 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: 704 768,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony 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 ewentualnie istniejące 
sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców 
mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 15 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 256 500,00 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: 25 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ewentualnie istniejące 
sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców 
mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 15 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): 253 700,00 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: 25 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
obejmującej niezabudowane:
• działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 

191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej powierzchni 0,6271 ha,  
KW GL1G/00018855/4, w rejonie ul. Lubelskiej.

Termin przetargu: 30 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: 1 632 600,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
Wadium: 163 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Miasto, o pow.  

0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb Stare Miasto, o pow.  

0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze ewi-
dencyjnym 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
gruntu i prawa własności budynku: 
• prawo użytkowania wieczystego Gminy Gliwice obejmujące dział-

kę nr 216, obręb Centrum, o pow. 0,0474 ha, ustanowione do  
5 grudnia 2089 r., stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz prawo 
własności budynku położonego przy ul. Romualda Traugutta 3 
w Gliwicach, o pow. użytkowej budynku 268,00 m², stanowiącego 
własność Gminy Gliwice, wpisane do KW GL1G/00061551/9, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 13 lipca 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146*.
Cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł netto *
*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.) nieruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb 
Centrum, zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 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 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 „Ogłosze-
nia 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).

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
22 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
oznaczonej jako niezabudowana działka nr 1133, obręb Ostropa Północ, zapisanej w KW nr GL1G/00010637/4, o powierzchni 
0,1676 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Prawników i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 000,00 zł
Wadium: 32 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3240,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 1133, obręb Ostropa Północ, użytek:  

ŁIV – łąki trwałe, o pow. 0,1676 ha, zapisana  
w KW nr GL1G/00010637/4.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1133 położona jest przy ul. Prawników 
w Gliwicach, w zachodniej części miasta, w odległości  
ok. 5 km od centrum, w pobliżu drogi wojewódzkiej  
nr 408. Teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowa-
ny, pokryty zielenią niską. Granice działki tworzą kształt 
wydłużony, zbliżony do trapezu.
Skomunikowanie działki nr 1133 winno odbywać 
się włączeniem nowym zjazdem do drogi publicznej  
ul. Prawników. Warunki włączenia działki do drogi pu-
blicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia 
terenu:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć gazowa,
• sieć telekomunikacyjna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
W południowo-zachodniej części działki zlokalizowana jest 
gminna kanalizacja deszczowa kd 200 mm, stanowiąca 
odwodnienie ul. Prawników. W akcie notarialnym nabycia 
przedmiotowej działki nabywca zobowiązany jest do 
ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej o pow. ok. 10 m2, w celu umożliwienia 
realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. remontów, 
napraw, prac modernizacyjnych ww. kanalizacji.
Ponadto, na działce zlokalizowane jest przyłącze ka-
nalizacji deszczowej kd 200 mm, służące odwodnieniu 
przedmiotowej działki. Obowiązkiem właściciela są 
remonty, utrzymanie i zapewnienie drożności przyłącza 
do miejsca włączenia do kanału głównego.
Od południa działka nr 1133 przylega do potoku Ostrop-
ka (dz. 1702), który znajduje się w administrowaniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
W ramach pozwoleń wodnoprawnych potok utrzymy-
wany jest przez Miasto Gliwice.
Nabywca przedmiotowej działki nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy potoku, 
obowiązuje zakaz grodzenia w odległości 1,5 m od 
skarpy potoku w celu zapewnienia swobodnego do-
stępu do potoku.
W granicy działki znajduje się słup podtrzymujący sieć 
napowietrzną skojarzoną (wraz z punktem oświetlenio-
wym), będący własnością firmy Tauron. Punkt oświetle-
niowy stanowi element miejskiej sieci oświetleniowej.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwa-
gę przy przeprowadzaniu prac.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przej-
muje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała  
nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) północna część działki 
nr 1133 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
8 MNUn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej o niskiej intensywności zabudowy – nowej.
Podstawowe przeznaczenie: pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową o niskiej intensywności zabudowy 
– nową, co oznacza:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzy-

szącymi im garażami i budynkami gospodarczymi 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziały-
wania autostrady,

b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania 
zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziały-
wania autostrady.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie 

jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.
Pozostała, południowa część przedmiotowej działki 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3rz, 
gdzie ustala się przeznaczenie podstawowe pod trwałe 
użytki zielone, co oznacza: zachowanie biologicznego 
użytkowania terenu towarzyszącego ciekom i rowom 
melioracyjnym, bez prawa zabudowy.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń ogrodów przydomowych, obiekty małej ar-

chitektury, place zabaw dla dzieci,
b) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i sieci infrastruktury 

technicznej.
Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 
o symbolu 3RZ:
a) nakaz:

• minimalny udział powierzchni biologicznie czyn-
nej o powierzchni terenu 90%,

• zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa 
terenu powierzchni biologicznie czynnej o sze-
rokości 5,00 m, wolnego od zabudowy i nieza-
grodzonego płotami, w celu umożliwienia pro-
wadzenia robót remontowych i konserwacyjnych 
w korycie cieku, na którym zakazuje się zmian 
w naturalnym ukształtowaniu terenu.

Południowa część działki o symbolu w planie 3RZ znaj-
duje się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo 
powodzi.
Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznacze-
niu przebiega przez przedmiotową działkę ukosem, 
skutkiem czego teren możliwy do zabudowy (sym-
bol 8MNUn) posiada kształt trapezu, co nie będzie 
utrudniać usytuowania budynku zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 
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 ewentu-
alnej 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 Nieruchomo-
ściami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nie-
przychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości, organizator przetargu na okres co najmniej 
7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 32 400,00 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 1133, obręb Ostropa Północ, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
15 czerwca 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 wska-

zane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu.

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3846/21  
z 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności części nieruchomości obejmującej 
niezabudowaną działkę nr 1133, obręb Ostropa Północ, 
położoną przy ul. Prawników w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
części nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. 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 gminy. Akt notarialny przeno-
szący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 22 lipca 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3846/21 
z 25 marca 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338- 
-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. 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.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

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.),
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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
https://bip.gliwice.eu
https://bip.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

22 czerwca 2021 r. o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, w sali 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-
niczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/39, obręb Czechowice Północ, o pow. 1170 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „RIVb”, KW GL1G/00092895/8, 
• 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 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 informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 249 800,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2500,00 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-3642/21 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 (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/39 o powierzchni 1170 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  
40,5 m i wysokości około 28,5 m. Działka jest niezabudo-
wana 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 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 77/39 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 przej-
muje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna wy-
cinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wymagać 
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 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 15 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 prze-

targu,
• 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. 22 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-3642/21 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 (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

22 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 nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/38, obręb Czechowice Północ, o pow. 1175 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „RIVb”, KW GL1G/00092894/1, 
• 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 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).
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): 250 800,00 zł
Wadium: 25 100,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2510,00 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-3641/21 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 (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/38 o powierzchni 1175 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 północną 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 29 m. Działka jest 
niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą 
roślinnością i samosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. W najbliż-
szym sąsiedztwie znajduje się przyłącze kanalizacyjne, 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 77/38 oraz przeważającą cześć działki  

nr 77/1, obręb Czechowice Północ, oznaczony jest 
symbolem: 13MN, co oznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowej 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 wymagać 
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 banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz 
z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL 
lub nazwa oraz numer NIP firmy, na której rzecz nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 15 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 ponie-
sienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z naby-
ciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
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 prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku 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. 22 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-3641/21 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 (t.j. DzU z 2020 r., poz 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
oGŁaSZa
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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.

https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://www.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://www.gliwice.eu
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. 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 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 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 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 znajdującego 
się na klatce schodowej (stanowią-
cego 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 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 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-
nowiącego 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-
jącego się na klatce schodowej (sta-
nowiącego 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 
znajdującego się na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nieru-
chomości), lokal do generalnego re-
montu
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. WyBRZeŻe WOJSKA POLSKIeGO 
7, lokal nr 3, I piętro, pow. 86,20 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka i przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 350 100,00 zł
Wadium: 35 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 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 8 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

UL. PeRKOZA 11, lokal nr 4, parter, 
pow. 41,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10 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 7 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

UL. MIKOŁOWSKA 20, lokal nr 12, 
IV piętro, pow. 25,95 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 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 8 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 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 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 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.

UL. HORSTA BIeNKA 16, garaż nr 1, 
parter, pow. 17,79 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 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 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

UL. SŁOWACKIeGO 23, lokal nr 3, par-
ter, pow. 36,57 m2, 4 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 200,00 zł
Wadium: 9400,00 zł

Termin udostępnienia lokalu: 10 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 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

UL. GWIAZDy POLARNeJ 54, lokal  
nr V, parter, pow. 15,93 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 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 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 15 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 Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
miejskiego 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 wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice
• wykaz nr 66/2021 do 31 maja 2021 r.,
• wykaz nr 70/2021 do 31 maja 2021 r.,
• wykaz nr 76/2021 do 31 maja 2021 r.,
• wykaz nr 77/2021 do 31 maja 2021 r.,
• wykaz nr 79/2021 do 31 maja 2021 r.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do 
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/226/2021 do 26 maja 2021 r.,
• nr ZGM/235/2021 do 28 maja 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod ad-
resem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%C5%BC-lokali-komunalnych-za-
rz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokalu użytkowego przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/237/2021 do 28 maja 2021 r.

Niniejszy wykaz dostępny jest pod ad-
resem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%C5%BC-lokali-komunalnych-za-
rz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiących własność Miasta 
Gliwice:
• nr 228/2021 do 27 maja 2021 r.,
• nr 232/2021 do 2 czerwca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod ad-
resem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/
dzier%C5%BCawa/
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