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Inwestycje  
bez przestoju

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, która nastała wraz z  koro-
nawirusem, Gliwice kontynuują rozpoczęte inwestycje i prowadzą nieprzerwanie 
działania wpływające na stabilny rozwój miasta. Trwają m.in. prace zmierzające 
do realizacji Centrum Przesiadkowego, budowa Gliwickiego Centrum Edukacji 
Lotniczej i hali sportowej przy I LO Dwujęzycznym.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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WARTO WIEDZIEĆ

Nieodpłatna pomoc prawna 
wciąż działa
W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniły się zasady udzie-
lania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego na terenie Gliwic. Nowe zasady obowiązują od  
1 kwietnia do odwołania.
Do odwołania porady prawne 
i obywatelskie będą odbywać 
się na odległość – telefonicznie 
lub mailowo. Podstawą do ich 
udzielenia jest złożenie wniosku 
wraz z oświadczeniem o braku 
możliwości skorzystania z od-
płatnej pomocy prawnej.

W przypadku punktów obsługi-
wanych przez radców prawnych 
i adwokatów, wniosek należy zło-
żyć w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej (Zespół Pracy Socjalnej) przy 
ul. Sikorskiego 134 (radcy praw-
ni), w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Górnych Wałów 9 
(adwokaci) lub Gliwickim Ośrod-
ku Integracji Niepełnospraw-
nych przy ul. Zwycięstwa 34  
(radcy prawni i adwokaci).

Wnioski należy składać za po-
mocą poczty elektronicznej na 
adres: npp_gliwice@ops.gliwice.
eu (skan lub zdjęcie wypełnio-
nego i podpisanego wniosku) 
lub w formie papierowej w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nieodpłatna pomoc prawna” 
do skrzynki podawczej znajdują-
cej się w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach (dokumenty 
składane w formie papierowej 
podlegają obecnie 24-godzinnej 
kwarantannie).

Po złożeniu dokumentu pracow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej 
skontaktuje się z osobą upraw-
nioną w celu umówienia porady 
telefonicznej/mailowej.

W wyjątkowej sytuacji, uza-
sadnionej brakiem dostępu do 
Internetu, osoba potrzebująca 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub porady obywatelskiej może 
złożyć telefonicznie ustny wnio-
sek o uzyskanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
wraz z oświadczeniem osobie 
udzielającej NPP.

Odpowiedzi na ewentualne 
pytania udzielają pracownicy in-
folinii NPP Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach (codziennie 

od 8.30 do 10.30) pod numerem 
telefonu: 517-08-10-54.

W przypadku nieodpłatnej po-
mocy prawnej i mediacji reali-
zowanej przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Poradnictwa Obywa-
telskiego „Dogma”, wnioski ob-
sługiwane są przez adwokatów 
i radców prawnych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 2 
przy ul. Partyzantów 25 oraz 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 2 przy ul. Kopernika 63.

W przypadku nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
i mediacji realizowanych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Porad-
nictwa Obywatelskiego „Dogma”, 
wnioski obsługiwane są przez 
adwokatów, doradców obywa-
telskich w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Specjalnych nr 7 przy 
ul. Gierymskiego 7 i Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. 
Partyzantów 25. Można je składać 
za pomocą poczty elektronicznej 
na adres: zd@um.gliwice.pl. Po zło-
żeniu dokumentu pracownik Urzę-
du Miasta skontaktuje się z osobą 
uprawnioną w celu umówienia 
porady telefonicznej/mailowej.

W wyjątkowej sytuacji, uza-
sadnionej brakiem dostępu do 
Internetu, osoba potrzebująca 
nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub porady obywatelskiej może 
złożyć telefonicznie ustny wnio-
sek o uzyskanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego 
wraz z oświadczeniem pod nr. 
32/239-12-59.

W przypadku pytań, zaintereso-
wani proszeni są o kontakt w go-
dzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach pod numerem tele-
fonu: 32/239-12-59. 

Udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, 
po wcześniejszym umówieniu 
terminu wizyty.

PuNktY  
NIEODPŁATNEJ  
POMOCY PRAWNEJ 
I MEDIACJI

Punkty obsługiwane przez rad-
ców prawnych i adwokatów:
1. Ośrodek Pomocy Społecz-

nej (Zespół Pracy Socjalnej), 
ul. Sikorskiego 134 (radcy 
prawni), poniedziałek-piątek: 
11.00–15.00.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9 (adwo-
kaci), poniedziałek-piątek: 
14.00–18.00.

3. Gliwicki Ośrodek Integra-cji 
Niepełnosprawnych, ul. Zwy-
cięstwa 34 (radcy prawni i ad-
wokaci), poniedziałek-wtorek 
8.00–12.00, środa–piątek 
12.30–16.30.

Punkty prowadzone przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Po-
radnictwa Obywatelskiego 
„Dogma” w Katowicach przy 
ul. Raciborskiej 48 lok 2 ob-
sługiwane przez adwokatów, 
radców prawnych:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 ul. Partyzantów 25, 
poniedziałek-piątek: 13.15- 
-17.15.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2 ul. Kopernika 63, ponie-
działek –piątek: 15.00-19.00.

NIEODPŁATNE  
PORaDNiCtWO 
OBYWatElskiE  
i MEDIACJE:
1. Zespół Szkół Ogólnokształ-

cących Specjalnych nr 7  
ul. Gierymskiego 7, ponie-
działek-piątek: 15.00–19.00.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 ul. Partyzantów 25, 
poniedziałek-piątek: 9.00–13.00.

PODstaWOWE 
ZASADY:
Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje:

1. poinformowanie osoby upraw-
nionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywa-
jących na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, 
sadowym lub sądowo-admini-
stracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma 
w w/w sprawach, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępo-
waniu sądowym, ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym oraz 
informacje o kosztach postępo-
wania i ryzyku finansowym zwią-
zanym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do 
podniesienia świadomości tej 
osoby o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach;

2. wsparcie w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemów, 
w tym – w razie potrzeby, spo-
rządzenie wspólnie z osobą 
uprawnioną planu działania 
i pomoc w jego realizacji;

3. porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw miesz-
kaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
1. poinformowanie osoby upraw-

nionej o możliwościach skorzy-
stania z polubownych metod 
rozwiązywania sporów;

2. przygotowanie projektu umo-
wy o mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji;

3. przygotowanie projektu 
wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej;

4. udzielenie pomocy w sporzą-
dzeniu do sądu wniosku o za-
twierdzenie ugody.

Komu przysługuje bezpłatna 
pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz 
mediacje?
1. Przysługują każdej osobie, 

która nie jest w stanie po-
nieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej.

 Osoba uprawniona, przed 
uzyskaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, składa 
osobie udzielającej pomocy, 
pisemne oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.

2. Dla osób ze znaczną niepełno-
sprawnością ruchową z terenu 
Gliwic, które nie mogą stawić 
się osobiście, istnieje możliwość 
udzielenia nieodpłatnej pomo-
cy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
telefonicznie lub w miejscu 
zamieszkania po uprzednim 
telefonicznym umówieniu  
wizyty. 

Wnioski z prośbą o poradę moż-
na pobrać z Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach z zakadki Nieodpłatna 
Pomoc Prawna. (ZD/mf)
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z miasta

Gliwice od lat wspomagają Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Dzięki dotacjom z miejskiego budżetu zakupiono m.in. samochody, spe-
cjalistyczny sprzęt, zapoczątkowano modernizowanie oddziału medycyny paliatywnej. W 2018 roku środki z miejskiej kasy umożliwiły 
rozpoczęcie rozbudowy placówki przy ul. Daszyńskiego. Obecnie nowy budynek jest w stanie surowym zamkniętym, a hospicjum 
otrzymało od miasta promesę na środki pozwalające dokończyć tę ważną inwestycję. Tym razem Gliwice przekażą 1 mln zł. 

Rozbudowa i modernizacja Ho-
spicjum Miłosierdzia Bożego 
przy ul. Daszyńskiego jest pro-
wadzona od prawie dwóch lat. 
Dzięki zbiórkom publicznym, 
sponsorom i wsparciu miasta 
udało się z powodzeniem 
zrealizować pierwszy etap in-
westycji. Obecnie trwa proces 
wyłaniania wykonawcy robót 
budowlanych i instalacyjnych 
w ramach drugiego etapu 
prac (do kwietniowego prze-
targu w tej sprawie wpłynęło 
6 ofert; otwarto je przed tygo-
dniem). Okrągły milion złotych 
dotacji z gliwickiego budżetu 
będzie solidnym wkładem 

umożliwiającym ich szybkie 
i fachowe przeprowadzenie – 
w bezpiecznych warunkach, 
uwzględniając rygory sanitarne 
spowodowane trwającą epi-
demią.

– Od lat wspieramy gliwickie 
hospicjum i współpracujemy 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”. Między 
2012 a 2019 rokiem przekaza-
liśmy ponad 1,1 mln zł z prze-
znaczeniem na inwestycje i re-
monty w placówce. Dzięki tym 
pieniądzom udało się zapocząt-
kować modernizację oddziału 
medycyny paliatywnej, w ra-

mach którego w minionym roku 
hospitalizowano na miejscu 349 
chorych, a domową opieką pa-
liatywną zostało objętych 726 

chorych. Wszystkie te formy 
opieki są sprawowane nieod-
płatnie, w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia – podkreśla prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

Warto dodać, że roz-
budowane hospicjum, 
modernizowane dzięki 
wsparciu miasta i ludzi 
dobrych serc, będzie 
spełniać wymogi stawia-
ne nowoczesnym oddzia-
łom opieki paliatywnej. 

Na powierzchni łącznie około 
1800 m2 znajdą się m.in. sale 
chorych, gabinety zabiegowe 
i lekarskie, pokój pielęgniarek, 
kaplica, kuchnia, magazyny, 
zaplecza socjalne, dział farma-
cji oraz serwerownia. Zgodnie 

z planami powiększony do 30 
łóżek Stacjonarny Ośrodek Opie-
ki Paliatywnej zostanie przenie-
siony na drugie piętro i będzie 
w całości usytuowany na jednym 
poziomie. To ułatwi pracę per-
sonelu hospicjum i codzienne 
życie pacjentów. Będą oni mieli 
do dyspozycji klimatyzowane 
sale 1- i 2-osobowe. Powstanie 
też Dział Rehabilitacji i Fizjotera-
pii, poradnie opieki zdrowotnej 
zajmujące się m.in. leczeniem 
bólu, sala dydaktyczna dla po-
trzeb kształcenia przed- i pody-
plomowego lekarzy, pielęgniarek 
i fizjoterapeutów oraz kształce-
nia wolontariatu, a także szatnie 
i pokoje socjalne dla wolontariu-
szy. Poprawione zostaną warunki 
lokalowe Poradni Medycyny 
Paliatywnej wraz z Zespołem 
Domowej Opieki Paliatywnej.

Koszt całej inwestycji szacowany 
jest na ok. 10 mln zł.  (kik)

Wspieramy gliwickie hospicjum!

W miniony weekend do Szpitala Miejskiego nr 4 dotarł nowy respirator kupiony 
przez Miasto. To już 7 takie urządzenie sfinansowane przez gliwicki samorząd.

Miasto nie ustaje we wspieraniu 
miejskiego szpitala i zabezpie-
czaniu zdrowotnym mieszkań-
ców.  Teraz – w czasie zagrożenia 
epidemicznego – działania te są 
bardzo intensywne. Szczególnie, 
że część lecznicy (budynek przy 
ul. Zygmunta Starego) funkcjonuje 
jako szpital jednoimienny zakaźny. 

Do placówki systematycznie 
trafia aparatura medyczna, 
a zakupy są finansowane przede 
wszystkim z uruchomionej przez 
Miasto 3-milionowej rezerwy 
kryzysowej. Dzięki temu Szpital 
Miejski otrzymał już w sumie  
7 respiratorów, a niedługo na 
miejscu mają być 2 kolejne. 
Sprzęt służący do wentylacji 
pacjentów z niewydolnością od-
dechową jest obecnie wykorzy-

stywany na Oddziale Intensyw-
nej Opieki Medycznej oraz na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych. 

W tym miesiącu, dzięki wsparciu 
Miasta, gliwicka lecznica zyskała 
również analizator immuno-
chemiczny wykorzystujący me-
todę chemiluminescencji. Jest 
to urządzenie służące przede 
wszystkim do badań przeciwciał 
u osób podejrzanych o zakażenie 
koronawirusem, często pozornie 
zdrowych, które chorobę mogą 
przechodzić bezobjawowo. Znaj-
dzie zastosowanie w badaniach 
przesiewowych pacjentów i per-
sonelu placówki.

Ostatnio Miasto kupiło dla szpi-
tala również m.in. diatermię 
elektrochirurgiczną ze specjali-

stycznym wyposażeniem, która 
jest wykorzystywana na bloku 
operacyjnym, a także bardzo 
wydajne i ciche ssaki elektrycz-
ne. Przybyły także nowe aparaty 
EKG, aparaty USG oraz pozycjo-
nery zapewniające pacjentom 
zakażonym koronawirusem, 
przebywającym na oddziale 
OIOM, optymalne ułożenie.  

Na zakupy sprzętu i wyposażenia 
pomagającego w walce z CO-
VID-19 Gliwice przeznaczyły już 
ponad 1,9 mln zł, w tym pozy-
skane przez miasto dodatkowe 
środki finansowe z Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Nowe urządzenia medyczne 
bardzo przydadzą się pacjentom 
oczywiście także po zakończeniu 
walki z COVID-19.  (al) fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 S
zp

ita
la

 M
ie

jsk
ie

go
 n

r 4

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n 

/ U
M

 G
liw

ic
e

Miasto kupuje kolejne respiratory
w

iz.
 P

ra
co

w
ni

a 
Ar

ch
ite

kt
on

icz
na

 Je
rz

y 
W

ite
cz

ek

Do placówki systematycznie 
trafia aparatura medyczna 
finansowana przez Miasto
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Wiele firm wstrzymało inwestycje, 
produkcję i świadczenie usług, 
liczni  pracownicy  pozostają 
w domach na urlopach, kwaran-
tannach i różnych formach zwol-
nień. Wszyscy mamy nadzieję, że 
sytuacja zostanie jak najszybciej 
opanowana i nasze życie lada 
moment wróci do normy, również 

zawodowej. W tej trudnej sytuacji 
Miasto stara się, by mieszkańcy 
możliwie jak najmniej odczuli 
przykre konsekwencje epidemii. 
Kontynuowane są m.in. inwesty-
cje ważne dla rozwoju Gliwic, za-
równo duże, jak i nieco mniejsze, 
ale równie istotne dla komfortu 
życia gliwiczan. 

Dla  
wygodnego 
podróżowania

W toku są procedury przetargo-
we związane z kolejnym etapem 
przygotowań do budowy Centrum 
Przesiadkowego – trwa przetarg 

na wybór inżyniera kontraktu. 
Wykonawca zajmie się najpierw 
przebudową ul. Składowej 
i fragmentu ul. Toszeckiej oraz 
odcinka ul. Tarnogórskiej. Nowe 
oblicze zyska następnie plac przed 
dworcem PKP oraz plac Piastów. 
Przebudowana zostanie ul. Bo-
haterów Getta Warszawskiego, 
ul. Na Piasku oraz fragmenty ul. 
Jagiellońskiej, Piwnej i Zwycię-
stwa.  Dzięki tej inwestycji trans-
port miejski skupiony zostanie 
w jednym miejscu, zwiększy się 
standard obsługi i usprawni prze-
mieszczanie podróżnych. Centrum 
całkowicie zmieni też i odświeży 
wygląd śródmieścia, tworząc przy-
jazną przestrzeń miejską.

W ramach inwestycji powstanie 
m.in. nowy zadaszony dworzec 
autobusowy wraz z budynkiem 
głównym obsługi pasażerskiej, 
usługowym budynkiem pomoc-
niczym i tunelem łączącym Cen-
trum Przesiadkowe z dworcem 
PKP oraz z południową stroną 
miasta. Będzie to nowoczesny 
obiekt, zintegrowany z dworcem 
kolejowym systemem stacji au-
tobusów miejskich, regionalnych 

i międzynarodowych, z miejsca-
mi postojowymi dla samocho-
dów i infrastrukturą rowerową 
oraz zapleczem komercyjnym. 

W ramach robót drogowych zo-
stanie m.in. zmieniona konstruk-
cja jezdni ulic, powstaną chodniki 
i ciągi pieszo-rowerowe, pojawi 
się nowe oświetlenie uliczne. 
Niezbędna będzie także budowa 
nowych i przebudowa istnieją-
cych sieci uzbrojenia terenu. Ul. 
Składowa zostanie połączona z ul. 
Toszecką. Natomiast na przedłu-
żeniu ul. Udzieli zaplanowano ciąg 
dla pieszych i rowerów, łączący 
okolice ulic Kolberga i Tarnogór-
skiej z Centrum Przesiadkowym. 
Miasto planuje także montaż 
instalacji fotowoltaicznej, która 
będzie zasilała Centrum Przesiad-
kowe w energię elektrycznej. 

Na realizację Centrum Przesiad-
kowego w Gliwicach (w ramach 
projektu „Zachodnia Brama Me-
tropolii Silesia – Centrum Prze-
siadkowe w Gliwicach”) Miasto 
otrzymało 129 mln zł dofinanso-
wania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

INWESTYCJE

Inwestycje bez przestoju

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, która nastała wraz z  koronawirusem, Gliwice 
kontynuują rozpoczęte inwestycje i prowadzą nieprzerwanie działania wpływające na stabilny rozwój 
miasta. Trwają m.in. prace zmierzające do realizacji Centrum Przesiadkowego, budowa Gliwickiego 
Centrum Edukacji Lotniczej i hali sportowej przy I LO Dwujęzycznym.
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Centrum Przesiadkowe usprawni komunikację  
i skupi transport w jednym miejscu. Zmieni się też 

wygląd tej części miasta.

Plac Piastów, podobnie jak plac przed dwor-
cem PKP, zyska nowe oblicze. Przebudowane 

zostaną również pobliskie ulice.
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Trwają również przygotowania do 
przebudowy układu drogowego 
w rejonie stacji PKP przy ul. Głów-
nej w Łąbędach. Różnica pozio-
mów między starym a nowym 
układem drogowym zostanie 
zniwelowana murami oporowy-
mi. Uzgodniona jest już geometria 
układu drogowego, projekt bu-
dowlany został zaakceptowany. Po 
zakończeniu robót ta część dzielni-
cy zyska nowe, atrakcyjne oblicze. 
Tymczasem trwają prace projek-
towe związane z przebudową in-
frastruktury podziemnej. W toku 
są skomplikowane procedury 
podziału zamkniętych terenów 
kolejowych. Gdy się zakończą, 
rozpocznie się przebudowa terenu 
– powstaną nowe miejsca posto-
jowe, oświetlenie uliczne, odcinki 
dróg rowerowych i ciągi piesze, 
teren zostanie zagospodarowany 
zielenią. Ponadto zostaną wyzna-
czone miejsca dla stacji rowerów 
wraz z możliwością ładowania 
pojazdów elektrycznych.

Dla  
przyjemnej 
nauki

Duże zmiany zachodzą także 
w gliwickich placówkach oświa-
towych: trwa modernizacja 
boisk szkolnych przy ul. Orląt 
Śląskich, Przedwiośnie, Party-
zantów, Kozielskiej, budynku 
przedszkola przy ul. Żeromskie-
go, areny lekkoatletycznej przy 
ZSO nr 8 przy ul. Syriusza oraz 
modernizacja budynku I Szkoły 
Społecznej przy ul. Robotniczej. 

Intensywne prace prowadzone 
są przy budowie hali sportowej 
przy I Liceum Ogólnokształcą-
cym Dwujęzycznym im. Edwarda 
Dembowskiego. Przy ul. Konar-
skiego powstanie też trzypię-
trowy budynek dydaktyczny 
z 6 pracowniami (biologiczny-
mi, chemicznymi i fizycznymi) 
oraz 3 sale wykładowe. Hala 
sportowa o wymiarach boiska 
do piłki ręcznej będzie wypo-
sażona w trybuny na 150 osób, 

siłownię, szatnie z natryskami 
i toaletami oraz magazyn na 
sprzęt sportowy. Będzie też 
winda, pokoje dla nauczycieli 
wychowania fizycznego, trene-
rów i sędziów oraz kawiarenka. 
W pobliżu zostaną wybudowane 
boiska ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą o wymiarach do piłki 
ręcznej, boisko do koszykówki 
i siatkówki, a parking i zieleniec 
zostaną zmodernizowane. Po-
wstanie też wiata rowerowa. 
Termin zakończenia inwestycji to 
początek 2021 r. Projekt wyko-
nała Autorska Pracownia Projek-
towa Manecki z Krakowa. Inwe-
stycja o wartości ponad 22 mln 
zł (nie licząc przyszłorocznych 
środków na jej wyposażenie) 
zostanie sfinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice. Zadanie reali-
zuje konsorcjum firm Interhall 
z Katowic i Łęgrzem z Krakowa. 

Prace są realizowane zgodnie 
z harmonogramem – obecnie 
postawiona jest konstrukcja hali 
sportowej z zadaszeniem i kon-
strukcja dwóch pięter budynku 
dydaktycznego.

Dla pasji  
latania

Na terenie Aeroklubu Gliwic-
kiego trwa budowa Gliwickiego 
Centrum Edukacji Lotniczej, 
które będzie edukować mło-
dzież, rozbudzać pasję latania, 
przypominać o historii i przyszło-
ści lotnictwa. Znajdzie się tam 
muzeum lotnictwa wraz ze spe-
cjalną wystawą modelarską, pre-
zentowany będzie też zabytkowy 
sprzęt latający. Zamontowane 
zostaną dwie kopułki do poka-
zów 4D oraz symulator lotów, 
powstanie pracownia modelar-

ska, wyposażona w najwyższej 
klasy urządzenia.

Rozpoczęły się też prace związane 
z przygotowaniem dokumentacji 
przetargowej na budowę profe-
sjonalnego kręgu modelarskiego 
– przy ul. Rybnickiej powstanie 
arena do puszczania modeli 
samolotów na uwięzi z wieżą 
sędziowską, na której będą się 
odbywały zawody o randze lokal-
nej, ogólnopolskiej oraz między-
narodowej. Szczególne znaczenie 
ma budowa toru dla realizacji 
projektu unijnego „Modelarze 
na start – wsparcie społeczności 
lokalnych”, w ramach którego 
40 dzieci i młodzieży oraz 24 
dorosłych z terenów rewitalizo-
wanych dzielnicy Trynek, będzie 
opanowywało sztukę pilotowania 
modeli na uwięzi. Zakończenie 
prac przewidziano na koniec 
bieżącego roku.  (mf)

INWESTYCJE
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W Łabędach, w ciągu ulic Strzelców Bytomskich, Głównej i Przyszowskiej, ma powstać czterowlotowe 
rondo turbinowe. Zostanie do niego dostosowany przylegający układ komunikacyjny, tak aby m.in.  

maksymalnie usprawnić ruch w tym rejonie i ułatwić dojazd do stacji kolejowej Gliwice-Łabędy.

Przy ul. Konarskiego powstaje hala sportowa  
z trzypiętrowym budynkiem z pracowniami dydak-

tycznymi. Prace są już dość zaawansowane...

...a tak będzie wyglądała in-
westycja po zakończeniu prac 
zaplanowanych na 2021 rok.
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W Gliwicach działa około 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych, działa w nich społecznie wielu 
mieszkańców. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami 
narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; 
promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; 
sportem i rekreacją. W jak najlepszym wypełnianiu tych zadań wspomaga organizacje Miasto, oferując wsparcie 
finansowe oraz zasoby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na stronie www.gcop.gliwice.pl  
i kultura.gliwice.eu zostało opubli-
kowane sprawozdanie z realizacji 
Programu Współpracy Miasta Gli-
wice z Organizacjami Pozarządowy-
mi za rok 2019. Sam program jest 
dokumentem regulującym zasady 
i określającym formy współpracy 
miasta z organizacjami pozarzą-
dowymi. Prace związane z tworze-
niem i sprawozdaniem z Programu 
prowadzi Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych (GCOP) 
wraz z poszczególnymi wydziałami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
gliwickimi organizacjami poza-
rządowymi oraz Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Gliwicach. Współpraca Miasta 
i organizacji ma dwojaki aspekt: 
pozafinansowy i finansowy.

GCOP wspiera, 
szkoli i promuje

Pozafinansowe formy współpracy 
Miasta Gliwice z organizacjami 
opierają się głównie na działal-
ności Gliwickiego Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych – jednostki 
organizacyjnej powołanej do 
wspierania organizacji pozarzą-
dowych, grup nieformalnych, 
społeczników i wolontariuszy 
działających na rzecz mieszkań-
ców miasta. 

Do dyspozycji gliwickich organi-
zacji oddano zasoby Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych. 

Na podstawie podpisanych po-
rozumień o współpracy z GCOP 
(280 w 2019 r.) organizacje, 
społecznicy i grupy nieformalne 
korzystały z sal na spotkania, 
zaplecza biurowego, sprzętu 
multimedialnego, wykorzystywa-
ły adresy filii jako adres siedziby 
lub korespondencyjny.  

Wspieranie organizacji poza-
rządowych to nie tylko udo-
stępnianie zasobów GCOP, 
ale także możliwość wymiany 
doświadczeń, promocja, spe-
cjalistyczne szkolenia i porady. 
Dzięki wsparciu GCOP w 2019 r.  
zostało zarejestrowanych 11 
nowych organizacji. Okazją do 
wymiany wiedzy i doświadczeń 
była zorganizowana jesienią kon-
ferencja #coNoweGO, a wielkim 
świętem wszystkich wolonta-
riuszy – grudniowe miejskie 
obchody Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza, podczas 
których jako gwiazda wieczoru 
wystąpił Artur Andrus.

W 2019 r. w Gliwicach funkcjono-
wało aż 16 klubów seniora. Ich 
inicjatywy były również wspierane 
przez GCOP. Kluby działały i dzia-

łają nadal w dzielnicach, blisko 
miejsc zamieszkania seniorów. 
Integrują społeczność i oferują 
ciekawe sposoby spędzania cza-
su wolnego. Z myślą o seniorach 
GCOP prowadził w ubiegłym roku 
dwa projekty: Baśniowe Babcie 
oraz Akademia Wolontariatu 
Seniorów. Siłą napędową wszyst-
kich tych działań byli mieszkańcy 
Gliwic – ich chęć robienia czegoś 
dla innych, ale i dla samych siebie.

Warto wspomnieć jeszcze o pro-
jektach unijnych, związanych 
z aktywnością społeczną i wspie-
raniem organizacji. W 2019 r. 
Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych realizowało dwa 
takie projekty: „Twoja Społecz-
ność Twoją Szansą. Etap I” (zwią-
zany z aktywizacją mieszkańców 
dzielnicy Baildona) i „Regionalny 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej 2.0”.

Ponadto formy współpracy po-
zafinansowej obejmują m.in. 
wspólne podejmowanie działań, 
promocję działań stowarzyszeń 
i fundacji (w tym m.in. akcji 
„1% podatku na rzecz gliwickich 
OPP”, konsultowanie projektów 
aktów normatywnych (24 pro-
jekty uchwał Rady Miasta Gliwice 
w 2019 r.) czy tworzenie zespołów 
opiniująco-doradczych.

W roku 2019 funkcjonowały: 
Powiatowa Rada Rynku Pracy 
w Gliwicach, Powiatowa Społecz-
na Rada ds. Osób Niepełnospraw-
nych dla Miasta Gliwice, Rada 
Sportu, Rada Seniorów Miasta 
Gliwice, Miejska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego w Gliwicach 
oraz zespoły branżowe: ds. kultury 
oraz ds. turystyki, krajoznawstwa 
i ekologii.

Zastrzyk gotówki 
od Miasta

Drugi aspekt współpracy Miasta 
i organizacji ma wymiar finanso-
wy. W 2019 roku Miasto Gliwice 
łącznie przekazało 37 717 134,64 
zł organizacjom pozarządowym 
na realizację zadań związanych 
m.in. z pomocą społeczną, kultu-
rą fizyczną i sportem, turystyką 
i krajoznawstwem, edukacją 
i wychowaniem, kulturą i sztuką, 
działalnością na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, ochroną zdrowia, 
przeciwdziałaniem uzależnieniom 
i patologiom społecznym, nieod-
płatną pomocą prawną.

GCOP

Rok dobrej współpracy

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

CO
P

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

CO
P

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

CO
P

Gala Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza

Projekt „Twoja Społeczność 
Twoją Szansą”

Grupa Teatralna Seniorów 

http://www.gcop.gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu/
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Bazując na ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, Miasto ogłosiło 38 otwar-
tych konkursów ofert, w ramach 
których przekazało 4 578 069,64 zł 
oraz 198 479,00 zł w postaci tzw. 
małych grantów. 

Ponadto miasto przekazało 3 254 
428,59 zł w oparciu o Ustawę 
Prawo zamówień publicznych, 18 
820 600,00 zł w oparciu o usta-

wę o sporcie, 10 648 158,44 zł w 
oparciu o ustawę o finansowaniu 
zadań oświatowych, 180 310,68 
zł w oparciu o ustawę o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, 1000 zł w oparciu o uchwałę 
w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie dotacji związanych 
z wykonywaniem zadań innych niż 
określone w ustawie z 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, spo-
sobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania.

W 2019 roku prezydent Gliwic 
przyznał 102 patronaty pozafi-
nansowe oraz 9 ze wsparciem 
finansowym na kwotę 28 600 zł, 
a Przewodniczący Rady Miasta – 
8 patronatów pozafinansowych 
oraz 6 ze wsparciem finansowym 
na kwotę 7 488,29 zł.

Cały zakres współpracy finanso-
wej i pozafinansowej znajduje się 
w Sprawozdaniu z wykonania 
Programu Współpracy Miasta 
Gliwice z Organizacjami Pozarzą-

dowymi na rok 2019, które jest 
udostępnione na stronie http://
gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z
-realizacji-programu-wspolpra-
cy-za-2019-rok/.  (gcop)

GCOP

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie projektów strategii 
rozwoju miasta, uchwał i aktów prawa miejscowego, opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania organizacji, a także 
udzielanie pomocy organizacjom w kontaktach z administracją publiczną. Trzecia kadencja gliwickiej MRDPP dobiegła 
końca 11 maja.
Tego dnia odbyło się spotkanie 
podsumowujące kadencję, 
która trwała od 10 maja 2017 r. 
Z uwagi na epidemię koronawi-
rusa miało ono formułę zdalną. 
Ewa Weber, zastępca Prezydenta 
Miasta Gliwice, podziękowała 
członkom Rady za zaangażowa-
nie i systematyczność – w trakcie 
kadencji rada spotkała się aż 
26 razy, zaopiniowała 57 pro-
jektów uchwał, wyszła także 
z inicjatywą zorganizowania 
dwóch spotkań warsztatowych 
dla przedstawicieli gliwickich 
organizacji. 

Rada zakończyła kadencję w na-
stępującym składzie:
• Mieszko Adamkiewicz, 

przedstawiciel organizacji po-
zarządowych, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Gliwic „Wspólnie 
dla Gliwic”;

• Krzysztof Czapla, przedstawi-
ciel organizacji pozarządowych, 
Klub Środowiskowy Akademic-
ki Związek Sportowy Politech-
niki Śląskiej;

• Barbara Komander, przedsta-
wiciel organizacji pozarządo-
wych, przewodnicząca zarządu 
Śląskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Krajowej Rady Sędziów 
Społecznych, przewodnicząca 

Rady Ławniczej Sądu Rejono-
wego w Gliwicach;

• Aneta Lipiec, przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, 
Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży;

• Patryk Rempała, przedstawi-
ciel organizacji pozarządowych, 
Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej;

• Katarzyna Kuczyńska-Budka, 
przedstawiciel Rady Miasta 
Gliwice;

• Jacek Trochimowicz, przed-
stawiciel Rady Miasta Gliwice;

• Agata Balcer, przedstawiciel 
Prezydenta Miasta, specjalista 
w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach;

• Grzegorz Krysiński, przed-
stawiciel Prezydenta Miasta, 
inspektor w Wydziale Kultury 
i Promocji Miasta Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach;

• Marta Kryś, przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Do rady IV kadencji zgłosiło się  
11 kandydatów z różnych gliwic-
kich organizacji. Spośród nich  
5 osób weszło w skład rady. W ra-
dzie zasiądzie także dwóch przed-
stawicieli Rady Miasta Gliwice 

oraz 3 przedstawicieli Prezydenta 
Miasta Gliwice. Skład MRDPP na 
lata 2020–2023 przedstawia się 
następująco:
• Barbara Bobrowska, przedsta-

wiciel organizacji pozarządo-
wych, wiceprezes Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Gliwicach;

• Józef Gogoliński, przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, pre-
zes Klubu Abstynentów „Krokus”;

• Aneta Lipiec, przedstawiciel 
organizacji pozarządowych, 
Stowarzyszenie Animatorów 
Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży;

• Katarzyna Sielawa, przedsta-
wiciel organizacji pozarządo-
wych, prezes Fundacji Sawanci;

• Krystyna Skrodzka, przedsta-
wiciel organizacji pozarządo-
wych, wiceprezes gliwickiego 
koła Polskiego Związku Niewi-
domych;

• Katarzyna Kuczyńska-Budka, 
przedstawiciel Rady Miasta 
Gliwice;

• Łukasz Chmielewski, przed-
stawiciel Rady Miasta Gliwice;

• Danuta Biernat, przedstawiciel 
Prezydenta Miasta, specjalista 
w Wydziale Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach; 

• Paweł Krawczyk, przedsta-
wiciel Prezydenta Miasta, 
podinspektor w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach;

• Marta Kryś, przedstawiciel 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
dyrektor Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

Miejska Rada Działalności Po-
żytku Publicznego jest organem 
konsultacyjnym i opiniodawczym 
powoływanym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice. Do 
jej zadań należy m.in. opinio-
wanie projektów dokumentów 
strategicznych miasta opiniowanie 
projektów uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych, wyrażanie 
opinii w sprawach dotyczących 
funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz udziela-
nie pomocy i wyrażanie opinii 
w przypadku sporów między 
organami administracji publicz-
nej a organizacjami. Członkowie 
rady spotykają się co miesiąc 
w filii Gliwickiego Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych przy  
ul. Studziennej 6. Zasiadanie w ra-
dzie nie wiąże się z wynagrodze-
niem, jest to działanie prospołecz-
ne. Informacje o radzie, a także 
dane kontaktowe można znaleźć 
na stronie GCOP: http://gcop.gli-
wice.pl/miasto/miejska-rada-dzia-
lalnosci-pozytku-publicznego/.  
 (gcop)

IV kadencja MRDPP w nowym składzie
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Warszaty w ramach 
konferencji  #coNoweGO

 Filia GCOP przy ul. Jagiellońskiej 

http://gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2019-rok/
http://gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2019-rok/
http://gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2019-rok/
http://gcop.gliwice.pl/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-za-2019-rok/
http://gcop.gliwice.pl/miasto/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/
http://gcop.gliwice.pl/miasto/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/
http://gcop.gliwice.pl/miasto/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/
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OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

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

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska w sprawie uhonorowa-
nia 30-lecia restytucji samorządu 
lokalnego w Polsce.

4. Projekt uchwały w sprawie regula-
minów określających zasady i tryb 
korzystania z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej.

5. Projekt uchwały w sprawie pozba-
wienia kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice.

7. Projekty uchwał w sprawie zalicze-
nia dróg wybudowanych na terenie 

miasta Gliwice do kategorii dróg 
publicznych.

8. Projekty uchwał w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie nieruchomości 
położonej przy ul. Akademickiej 50 jako 
wkład niepieniężny (aport) do spółki.

10. Projekt uchwały w sprawie wyłą-
czenia Szkoły Podstawowej nr 23 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 z dniem 31.08.2020 r.

11. Projekt uchwały w sprawie włą-
czenia z dniem 1.09.2020 r. Szkoły 
Podstawowej nr 30 do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5.

12. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania z dniem 31.08.2020 r. Zespołu 
Przedszkoli Miejskich nr 3.

13. Projekt uchwały w sprawie włącze-
nia z dniem 1.09.2020 r. Przedszkola 

Miejskiego nr 41 do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5.

14. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia z dniem 1.09.2020 r. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 15.

15. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia z dniem 1.09.2020 r. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 16.

16. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania z dniem 31.08.2020 r. Zespołu 
Przedszkoli Miejskich nr 4.

17. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia z dniem 1.09.2020 r. Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 14.

18. Projekt uchwały w sprawie przenie-
sienia siedziby Przedszkola Miejskie-
go nr 43 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 12 w Gliwicach.

19. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Gliwice.

20. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkol-
nego, wprowadzonego ustawą Pra-
wo oświatowe.

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwi-
ce oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od  
1 września 2019 roku.

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady Miasta 
porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej  
21 maja br. oraz w Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – w kolejnym numerze, 
który ukaże się 28 maja br.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 28 maja 2020 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, 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, a także dostępne jest na kanale YouTube. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Wyciąg z ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności  
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice 

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr kW

Powierzchnia działki
i budynku Przeznaczenie nieruchomości 

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, położona jest w Gliwicach 
przy ul. Rolników 363A. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny za-
budowy mieszkaniowej, drobne punkty handlowo-usługowe. W pobliżu 
nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Jest to tzw. działka wąska 
o szerokości od ok. 13,50 m (od strony ul. Rolników) do 16,20 m (od 
strony ul. Siennej).
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz 
budynkami gospodarczymi. Budynki znajdujące się na działce są w po-
gorszonym stanie technicznym. Część niezabudowaną działki stanowi 
podwórze z wysoką trawą i chodnikiem z kostki betonowej. 

Uzbrojenie nieruchomości:
• sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

Działka 172/2 obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
160 mm, o długości 2,64 m, wraz ze związaną z nią strefą ochronną 
o szerokości po 1,0 m z każdej strony urządzenia, co daje powierzchnię 
gruntu objętego służebnością wynoszącą 7,87 m².
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. W granicach przed-
miotowych nieruchomości przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany 
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki nr 172/2 winno odbywać się do drogi pu-
blicznej ulicy Siennej w Gliwicach zjazdem istniejącym. W przypadku 
zamiaru jego przebudowy, należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach decyzję administracyjną zezwalającą na jego przebudowę 
oraz uzgodnić projekt techniczny zjazdu.
Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu z ul. 
Siennej. Wówczas konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia 
w zakresie nowej lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie projektu zjazdu.

Działka nr 172/2, 
obręb Bojków Wschód, 
położona w Gliwicach 
przy ul. Rolników 363A

KW nr 
GL1G/00038122/3

Użytek:
• „B” – tereny 

mieszkaniowe;

Pow. działki nr 172/2:
0,0737 ha
Pow. uż. bud. mieszkalnego (bez podda-
sza): 55,61 m²
Kubatura bud. mieszkalnego:
279,08 m3

Pow. uż. stodoły: ok. 74 m2

Pow. uż. bud. gosp: ok. 26 m2

Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po 
południowej stronie autostrady A4, stanowią-
cego dzielnicę Bojków w Gliwicach,- znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem:
G.1.1/MN3 – co oznacza:
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
jednorodzinnej – MN3: przeznaczenie pod-
stawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
jednorodzinna, historyczna i (lub) współcze-
sna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji 
związanych z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których łączna powierzchnia 
całkowita nie przekroczy 100% powierzchni 
całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.
Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, 
w obowiązującym planie położona jest na 
obszarze górniczym KWK Sośnica, a ponadto 
objęta jest zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony 

konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury.

257 500,00 zł 
(cena nieruchomości 
podlega zwolnie-
niu z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 
ust.1 pkt. 10 ustawy 
z 11.03.2004 r. (tekst 
jedn. Dz.U.2020.106 
z późn. zm.) 

25 800,00 zł
Wadium winno być 
uznane na rachunku 
Miasta Gliwice naj-
później do 9 czerwca 
2020 r.

Przetarg rozpocznie się 15.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. Wadium należy wnieść do 09.06.2020 r. Datą wniesienia wadium jest 
data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: 
pn.– śr.: 8.00–16:00; czw.: 8.00–17:00; pt.: 8.00–15.00, tel. 32/338-64-41 lub 32/338-64-10 do 12.

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice/
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OGŁOSZENIA

OfERty pRaCy

●  pracownik biurowy 
osoba z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności; wykształcenie: średnie; 
jedna zmiana; zakres obowiązków: 
obsługa sekretariatu firmy; lokal biu-
rowy w pełni przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych; miejsce pracy: 
Gliwice;

●  fizjoterapeuta 
wykształcenie: średnie lub wyższe 
kierunkowe, dyplom fizjoterapeu-
ty; komunikatywność, gotowość do 
pracy w zespole, sumienność, kul-
tura osobista; zakres obowiązków: 
wykonywanie zabiegów z fizjotera-
pii zgodnie ze zleceniem lekarskim, 
planowanie i organizowanie zabie-
gów, rejestracja pacjentów, prze-
prowadzanie wywiadu dla potrzeb 
rehabilitacji, weryfikacja skierowań, 
dokumentowanie wykonywanych 
zabiegów; miejsce pracy: Zabrze 
lub Zbrosławice; praca na 3/4 lub 
cały etat;

●  ślusarz/spawacz 
wykształcenie zawodowe; doświadcze-
nie: mile widziane; prawo jazdy kat. B; 
uprawnienia ślusarza; praca przy napra-
wach koparek, ładowarek, wagonów; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Kotlarnia;

●  sprzedawca 
wykształcenie: zawodowe; doświadcze-
nie zawodowe: mile widziane; obsługa 
komputera; mile widziane prawo jazdy 
kat. B; zakres zadań: sprawna, bezpo-
średnia obsługa klientów polegająca 
na sprzedaży towarów, wydawanie lub 
sporządzanie imiennych paragonów 
dot. sprzedaży dla osadzonych, obsługa 
kasy fiskalnej, sporządzanie zamówień, 
przyjmowanie towaru; 1/2 etatu, jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  fryzjer(ka) 
iwykształcenie: zawodowe kierunkowe; 
doświadczenie: 1 rok; zakres obowiąz-
ków: strzyżenie, upięcia, koloryzacje; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 13 maja 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

kOMUNIkaty

Przedsiębiorstwo Składowania  
i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 

44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu ograniczonego na:

sprzedaż i dostawę  
fabrycznie nowego  

kompaktora przeznaczonego 
do pracy na składowisku 

odpadów w Gliwicach 
przy ul. Rybnickiej, 
wyprodukowanego  

nie wcześniej niż w 2020 r.
Termin składania ofert:  

do 1 czerwca 2020 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  

1 czerwca 2020 r. o godz. 13.30
Pełna treść dostępna jest na stronie  

www.skladowiskogliwice.pl  
w dziale Aktualności – przetargi

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A,  

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy  

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na:  
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz 
na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w za-
mkniętej kopercie do pokoju 114B w siedzibie Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośred-
nictwem poczty w terminie do 22 maja 2020 r.  
do godz. 13.00 na adres: 
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyj-
no-Finansowy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, 

z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na kierow-
nicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za dostarczone w ter-
minie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 
22 maja 2020 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.smgliwice.pl  
zakładka BIP – NaBORY. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 29 maja 
2020 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-72, wew. 74.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje,  

że ruszył pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020.
REALIZOWANE W ROKU 2020 FORMY POMOCY:

1. Moduł I – likwidacja barier 
utrudniających aktywizację spo-
łeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samo-
chodu, adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16. roku życia) 
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu.
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jaz-
dy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu ruchu.
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jaz-
dy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 
wymagającym korzystania z usług tłumacza 
języka migowego.
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samo-
chodu, adresowana do osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie 
do uczestniczenia w społeczeństwie in-
formacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 
16. roku życia) lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elek-
tronicznego lub jego elementów oraz opro-
gramowania, adresowana do osób z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku.
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. 
roku życia) lub osób ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w ramach 
programu, adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności.
Obszar C – likwidacja barier w porusza-
niu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym adreso-
wana do osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności (do 16. roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne 
poruszanie się za pomocą wózka inwalidz-
kiego o napędzie ręcznym.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ad-
resowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności (do 16. roku życia) lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości, adresowana 
do osób ze stopniem niepełnosprawności.
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne (co najmniej na III poziomie 
jakości), adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności.
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektrycznego do wózka 
ręcznego, adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności (do 16. roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
ruchu powodującą problemy w samodziel-
nym przemieszczaniu się i posiadających 
zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktyw-
ności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej (dziecka przeby-
wającego w żłobku lub przedszkolu albo 
pod inną tego typu opieką), adresowana 
do osób ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, którzy są 
przedstawicielem ustawowym lub opie-
kunem prawnym dziecka.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyż-
szym, adresowany do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, pobierających naukę w szkole wyższej lub 
szkole policealnej lub kolegium, a także do 
osób mających przewód doktorski otwarty 
poza studiami doktoranckimi.
Terminy naboru wniosków zostały okre-
ślone na:
Moduł I – 01.03.2020 r.–31.08.2020 r. 
Moduł II – 01.03.2020 r.–31.03.2020 r.  
(semestr letni 2019/2020)

Jednocześnie informujemy, że od bieżącego 
roku PFRON umożliwił wszystkim osobom 
niepełnosprawnym składanie wniosków 
o dofinansowanie w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd” drogą elek-
troniczną, za pośrednictwem platformy SOW 
Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze 
środków PFRON (https://sow.pfron.org.pl).
System SOW umożliwia Osobom Niepeł-
nosprawnym aplikowanie o środki PFRON 
będące w gestii jednostek samorządowych 
za pomocą Internetu 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, 
bez kolejek i bez barier.  Dzięki nowoczesnej 
platformie informatycznej mogą Państwo 
uzyskać informację na temat wsparcia do-
stępnego z PFRON, a następnie wypełnić, 
podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewen-
tualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać 
umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.
Jedyne, czego potrzeba to:
• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie SOW (bezpłatne),
• Profil Zaufany (bezpłatny), lub podpis 

elektroniczny.
Można skorzystać także z kreatora (portal 
informacyjny SOW) lub bezpłatnej infolinii 
SOW: 800-889-777 (czynna w dni robocze, 
w godzinach 9.00–17.00).

Miejski Zarząd Usług Komunalnych,  
ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice,

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

zastępcy kierownika Działu Usług Pogrzebowo-Cmentarnych 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie 
mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.

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 stop-
niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 25 
maja 2020 roku do godz. 15.00 w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. 
Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu  
32/335-04-35.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 6  
w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. z sieci ciepłowniczej 

miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

Miasta Gliwice – I”.
Termin składania ofert: 22 maja 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 
60 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego 

wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta 

Gliwice – I”.
Termin składania ofert: 22 maja 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

wykonanie remontu 
obmurzy kotłów.
Termin składania ofert:  

do 28 maja 2020 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
28 maja 2020 r. o godz. 10.05

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

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy 
ul. Pocztowej 48 w Gliwicach wraz ze zmianą ogrzewania, wpro-

wadzeniem gazu, regulacją w zakresie przewodów  
kominowych, wykonaniem kanalizacji deszczowej 

oraz pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 21 maja 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy  
ul. Pocztowej 56 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. 
gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu 

„Poprawa efektywności energetycznej  
budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – I”.

Termin składania ofert: 21 maja 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

https://skladowiskogliwice.pl/
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II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja w rejonie ulic Łukasiewicza/Kadłubka w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW
• Działka nr 920/5, obręb Żerniki, o pow. 0,0752 ha, użytek: RIVa – grunty orne, zapisana w KW nr GL1G/00033143/1 wraz z niewydzielonym udziałem wynoszącym 1/4 w prawie własności działki nr 920/8, 

obręb Żerniki o pow. 0,0176 ha, użytek: RIVa – grunty orne, zapisanej w KW nr GL1G/00130916/1, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową
Opis przedmiotu przetargu:
Działki nr 920/5 i 920/8, obręb Żerniki, położone w Gliwicach w rejonie ul. Łukasie-
wicza i ul. Kadłubka w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie zabudowy jedno-
rodzinnej. Działka nr 920/5, obręb Żerniki, stanowi teren płaski, niezabudowany, 
w części porośnięty drzewami i trawami. Kształt działki regularny. 
Sieci uzbrojenia terenu w pobliżu: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej, gazowa oraz telekomunikacyjna. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Istnieje możliwość włączenia działki do ruchu drogowego poprzez działkę nr 920/8, obręb 
Żerniki, mającą stanowić drogę wewnętrzną z włączeniem do ul. W. Kadłubka w Gliwi-
cach. Pozostałe udziały w działce nr 920/8, obręb Żerniki, należą do osób prywatnych.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 23 września 2004 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach (uchwała nr 
XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442), teren 
położony w Gliwicach obejmujący działki nr 920/5 i 920/8, obręb Żerniki, oznaczony 
jest symbolem:
D 2.3(1.3)/TMJ – gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny 
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) 
oraz szeregową, dla których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem 

podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.
Działka objęta jest zasięgiem strefy SH-3.1, w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej w obrębie której wszelkie prace ziemne winny być prowadzone 
pod nadzorem archeologicznym.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 214 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 2140,00 zł
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 14.07.2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 18. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 13.08.2020 r. 
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 11.03.2020 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 21 400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 920/5, 920/8 obr. Żerniki 
oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 08.07.2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieru-

chomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie 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 zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządze-

nie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem);

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

Dodatkowe informacje:
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-

wice nr PM-1093/19 z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-5907/18 z 5 marca 2018 r. oraz w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa 
własności działki nr 920/5, obręb Żerniki, zapisanej w KW nr GL1G/00033143/1 
wraz z niewydzielonym udziałem wynoszącym 1/4 w prawie własności działki nr 
920/8, obręb Żerniki, zapisanej w KW nr GL1G/00130916/1, położonych w Gliwicach 
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowych działek nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.  
1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 lipca 2004 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442), zapisami ksiąg 
wieczystych nr GL1G/00033143/1 i GL1G/00130916/1 oraz stanem faktycznym 
działek, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym. 

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
1093/19 z 20 sierpnia 2019 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Zbywania Nieru-
chomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn.–śr.: 8.00–16.00; 
czw.: 8.00–17.00; pt.: 8.00–15.00, tel. 32/ 338-64-10 do 12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu   
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

pREZyDENt MIaSta GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

OGŁaSZa

NIERUCHOMOŚCI

INfORMACJA SZCZEGóŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

gospodarowanie nieruchomościami

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:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją 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.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz 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
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 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.

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 12.08.2019 r.

1Realizacja 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). 

„Geodezyjny sklep internetowy” Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostępny jest pod adresem https://zasobgeo-
dezyjny.gliwice.eu. Za jego pośrednictwem można zamówić – w wersji papierowej lub elektronicznej – wypisy 
z odpowiednich rejestrów dla działek, budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze oraz 
wiele innych dokumentów i danych.
Szczegółowe omówienie procedury ko-
rzystania z zasobów Wydziału Geodezji 
i Kartografii jest zawarte w regulaminie 
sklepu, dostępnym w wyskakującym 
okienku tuż po uruchomieniu strony lub 
w instrukcji obsługi, która poprowadzi nas 
krok po kroku po portalu. Dostępna jest 
ona w prawym górnym rogu. Wystarczy 
nacisnąć ikonę znaku zapytania.

Zamów mapę przez Internet

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunal-
nymi można teraz sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Ana-
lityczno-Rozrachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany  
i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPaR –    
opłaty pod kontrolą

kOMUNIkaty

https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
https://gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA

że 15.07.2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 18, rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/44, obr. Czechowice Północ, o pow. 1180 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RIVa” i „ŁIV”, KW GL1G/00092901/4;
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obr. 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”.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 255 300,00 zł
Wadium: 25 600,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2560,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tj. 
z późn. zm.).

Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-1374/19 z 31 października 2019 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U.2014.1490) oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U.2020.65 j.t. z późn. zm).

Opis nieruchomości
Działka nr 77/44 o powierzchni 1180 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 północną granicą działki przebiega linia kolejowa oraz 
tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest re-
gularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy około 
41 m i wysokości około 29 m. Działka jest niezabudowana 
i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością i sa-
mosiejkami drzew liściastych.

Uzbrojenie terenu
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze kanalizacyjne, 
energii elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich 
urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnie-
nia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę 
nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna sieć tele-
techniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest uregulowany.

Dojazd
Przedmiotowa działka znajduje się w trzeciej 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) teren położony w Gliwicach przy 
ul. Poziomkowej obejmujący:

• działkę nr 77/44 oraz przeważającą część działki nr 77/1, 
obręb Czechowice Północ, oznaczony jest symbolem: 13mN, 
co oznacza: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – 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 postojowe dla 

samochodów osobowych
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe;
g) obiekty małej architektury.
• działkę nr 77/1, obręb Czechowice Północ, w niewielkim frag-

mencie przy granicy z ul. Borówkową, oznaczony jest symbo-
lem 02KDL, co oznacza: Tereny dróg publicznych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, który nie 
planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Borówkowej 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” obserwacji 
archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miej-
scowego 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, treści ksiąg wieczystych 
oraz planem zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przej-
muje 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 SA nr 
konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy oraz numer NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 09.07.2020 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwracane jest 
bezwzględnie na konto wpłacającego bez możliwości przeksię-
gowania 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 poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieru-
chomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 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 notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 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 przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

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. 14.08.2020 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy w godzinach: pn.–śr.: 8.00–16.00, czw.: 8.00–17.00, 
pt.: 8.00–15.00, pokój nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-1374/19 w sprawie sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu 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 nieru-
chomościami (Dz.U.2020.65 j.t. z późn. zm.)

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie  
z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 j.t. z późn. zm.).

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
OGŁaSZa,

NIERUCHOMOŚCI

INfORMACJA SZCZEGóŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

gospodarowanie nieruchomościami

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:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją 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.

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

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

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 12.08.2019 r.

1Realizacja 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). 

Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

Budownictwa  
Społecznego,  

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

Pełna treść dostępna jest  
na www.tbs2.pl

Konkursu ofertowego na wy-
sokość stawki czynszu za na-
jem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

Dunikowskiego 4/IV  
o powierzchni 126,06 m2

Lokal można oglądać:  
25 maja 2020 r. o godz. 16.00.
Termin składania ofert:  
do 29 maja 2020 r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert:  
siedziba ZBM II TBS sp. z o.o., pok. 108

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP), zarówno Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach (www.zdm.bip.
gliwice.eu), jak i  Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (www.bip.gliwice.
eu), został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/19/2020 do 28 maja 
2020 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale  

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierża-
wienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 11/SP/2020 do 28 maja 2020 r.,
• nr 12/SP/2020 do 28 maja 2020 r.;

przeznaczone do wydzierża-
wienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 41/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 42/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 43/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 44/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 45/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 46/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 47/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 48/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 50/2020 do 2 czerwca 2020 r.;
• nr 51/2020 do 2 czerwca 2020 r.;

przeznaczone do użyczenia, 
stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 52/2020 do 2 czerwca 2020 r.

pREZyDENt  
MIaSta GLIWICE

INfORMUJE,

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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W Gliwicach powstaną dwie kulturalne aplikacje: „Wirtualnych wystaw wiele... 
w Muzeum w Gliwicach” i „Mamo, Tato, włącz Teatr”. W Internecie będziemy także 
świętować dwudziestolecie Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Górnicza Orkiestra Dęta 
KWK Sośnica zaprasza do udziału w projekcie „Etno w sieci!”. Wszystkie inicjatywy 
są dotowane przez Narodowe Centrum Kultury.

Muzeum w Gliwicach planuje 
rozbudowanie swojej strony 
internetowej i wzbogacenie 
jej o nowe funkcjonalności. 
Będzie można zwiedzać trójwy-
miarowe wystawy z cyfrowymi 
eksponatami. Część platformy 
będzie interaktywna. Moduł 
„Wirtualny portret Gliwic” 
będą współtworzyć użytkowni-
cy platformy, którzy uzupełnią 
przygotowaną przez Muzeum 
ekspozycję o własne materiały 
filmowe albo zdjęciowe.

Teatr Miejski w Gliwicach przygo-
towuje aplikację dla najmłodszych 
miłośników Melpomeny: „Mamo, 
Tato, włącz Teatr”. W sieci będzie 
można zobaczyć spektakle dla 
dzieci i młodzieży – zarówno te, 
które są już na afiszu TMG, jak 
i premiery. Natomiast Muzycy 
z Górniczej Orkiestry Dętej KWK 
Sośnica uruchomią projekt „Etno 
w sieci!”. Zostańcie na łączach!

„Kultura w sieci” to także uro-
czyste obchody dwudziestolecia 

działalności Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej. Muzycy przygoto-
wują dla swojej publiczności 
wyjątkowy koncert online. Or-
kiestra powstała w 2000 roku 
z okazji 750-lecia miasta. Wystę-
pują w niej świetni muzycy zwią-
zani z Gliwicami, którzy na co 
dzień zasilają najlepsze zespoły 
w kraju, na przykład Narodową 
Orkiestrę Symfoniczną Polskiego 
Radia czy Sinfonię Varsovię. 
 
 (mm)

Zmiany z nami zostaną

W środę 27 maja będziemy świętować 30. roczni-
cę samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji 
Miasto Gliwice zaprasza do udziału w interaktyw-
nym quizie, a wieczorem na naszym kanale YouTube 
udostępniony zostanie uroczysty koncert Zespołu 
Muzyki Salonowej Eleganza.

Internetowy quiz rozpocznie 
się o godz. 17.00. Uczestnicy 
zabawy odpowiedzą na 30 
pytań na 30-lecie samorządu 
terytorialnego w Polsce. W jaki 
sposób zarządzano miastem? 
Jakie zmiany zachodziły w Gli-
wicach? Sprawdźcie, czy pa-
miętacie!

O godz. 19.00 na kanale Mia-
sta Gliwice w serwisie YouTube 
zostanie udostępniony koncert 

Zespołu Muzyki Salonowej 
Eleganza. Fantastyczny sekstet 
z naszego miasta w tropikalnej 
scenerii Palmiarni Miejskiej wy-
kona muzykę salonową Johan-
na Straussa. W programie kon-
certy są także utwory Gerardo 
Matosa Rodrígueza, autora 
najsłynniejszego urugwajskie-
go tanga „La Cumparsita”, oraz 
francuskiego kompozytora Jule-
sa Masseneta. Miasto Gliwice 
zaprasza! (mm)

Kino Amok będzie wyświetlać filmy w Internecie. Po epidemii koronawirusa 
wirtualna sala pozostanie otwarta!

MOJEeKINO.pl to nowa plat-
forma, do której przystępuje  
50 kin studyjnych z całej Polski 
– w tym gliwicki Amok. 

– Projekt ma charakter innowa-
cyjny. Różni się od istniejących 
VOD – repertuarem, dotarciem 
do widza, a także sposobem 
podejścia do promocji filmu. 
Platforma ma promować 
sztukę filmową w różnych jej 
przejawach oraz umożliwiać 
poszczególnym kinom reali-

zowanie swojego kurator-
skiego programu. Przestrzeń 
platformy będzie zatem dla 
widza arthouse’owego nadal 
drogowskazem do oglądania 
filmów studyjnych, których 
często brakuje na popularnych 
platformach streamingowych – 
mówi Urszula Biel, kierownik 
Amoku.

Premiery, które w normalnych wa-
runkach zagościłyby na ekranach 
kin studyjnych, zostaną udostęp-

nione na wirtualnej platformie 
MOJEeKINO.pl już w czwartek 
21 maja. Co ważne, taka forma 
oglądania najnowszych produkcji 
zostanie z nami na dłużej – w wir-
tualnej sali kinowej będzie można 
usiąść także po epidemii. Na dobry 
początek działalności kina studyjne 
przygotowały festiwal filmowy on-
line – Wiosna Filmów. Od 29 maja 
do 7 czerwca zobaczymy najcie-
kawsze filmy ostatnich miesięcy. 
Każdy internetowy bilet będzie 
kosztował 15 zł. (mm)

Zespół Muzyki  
Salonowej Eleganza

Gliwicka Orkiestra Kameralna

Marcin 
Mokry
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Marcin Mokry, gliwicki poeta, został nominowany 
do Nagrody Literackiej Gdynia 2020 w kategorii 
Poezja. Obiecujący autor dostał się do finałowej 
piątki z eksperymentalnym tomem „Świergot”.

Poemat „Świergot” pełen jest 
historycznych odwołań. Czytel-
nik znajdzie w nim nawiązania 
do getta łódzkiego, oblężonego 
Sarajewa czy łąk wokół Srebre-
nicy. Marcin Mokry chętnie 
eksperymentuje i ma już na 
koncie kilka nagród za swoje 
wiersze. Teraz stoi przed szansą 
na zdobycie ważnej Nagrody 
Literackiej Gdynia.

– Poezja Marcina Mokre-
go rozkwita w momentach 
skrajnej redukcji i zanikania 

języka na rzecz nieludzkiego, 
wszystko zalewającego szu-
mu, jak z Levinasa, ale też 
Celana – komentuje nomina-
cję prof. Agata Bielik-Robson,  
przewodnicząca kapituły kon-
kursowej.

„Świergot” ukazał się nakła-
dem Fundacji na rzecz Kultury 
i Edukacji im. T. Karpowicza 
i został dofinansowany przez 
Muzeum w Gliwicach. Wyniki 
konkursu poznamy 28 sierpnia 
2020 roku.   (mm)

Gliwicki poeta  
doceniony

Okrągła rocznica

http://mojeekino.pl/

