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DRuGA STRONA W OBIekTyWIe

Brawo Cesare!

Wikingowie w Gliwicach

Uczniowie z Gliwic wicemistrzami świata!

Starego mostu już nie ma. Nowy w 2020 r.

Sympatyczny Dzień Matki na „porodówce”

26 maja Szpital Wielo-
specjalistyczny w Gliwi-
cach przygotował dla 
świeżo upieczonych 
mam miłą niespo-
dziankę. Do pacjentek 
z oddziału położniczego 
powędrowały między 
innymi gliwickie kub-
ki przekazane przez 
Miasto Gliwice. Mamy 
skorzystały też z zabie-
gów kosmetycznych 
i słodkiego poczęstun-
ku. Wszystkim mamom 
życzymy dużo zdrowia 
i uśmiechu na twarzy! 
(fot. Szpital Wielospe-
cjalistyczny w Gliwi-
cach)

Cesare Benedetti, związany z Gliwicami zawodnik grupy kolarskiej BORA-hans-
grohe, wygrał 12. etap Giro d’Italia! Nowym liderem całego wyścigu został Jan 
Polanc (UAE Team Emirates). Kolarze w 12. etapie etapie Giro d’Italia musieli 
pokonać 158 km z Cuneo do Pinerolo. Do końca wyścigu zostały jeszcze 4 etapy. 
Trzymamy kciuki! (fot. FB / Cesare Benedetti)

W minioną sobotę gliwiczanie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało życie wikin-
gów. W parku Chopina stanęło obozowisko stowarzyszenia Utgard, w którym 
można było strzelać z łuku, skosztować smacznych potraw, przymierzyć stroje 
z tamtego okresu, spróbować swoich sił w rzemiośle czy rękodziele i wziąć udział 
w zabawach plebejskich. Nie zabrakło również występu skalda i walk wojów. 
Historyczny piknik odbył się w ramach projektu „Wikińska wiosna z Utgardem”, 
dofinansowanego z budżetu Miasta Gliwice. (fot. T.Kluk/GliwiceTV)

Drużyna SP FILOMATA zdobyła 2. miejsce na światowym finale Odysei Umysłu 
w Stanach Zjednoczonych. Jury doceniło kreatywność uczniów, samodzielnie 
wykonane stroje i dekoracje, doskonały angielski oraz scenariusz przedstawienia, 
które każda z drużyn musiała zaprezentować w ciągu 8 minut. Uczniowie z Gliwic 
stanęli na podium jako jedyny zespół z Polski w wybranej przez nich kategorii 
konkursowej. Gratulujemy sukcesu! (fot. SP FILOMATA)

Most nad Kłodnicą, w ciągu ul. Wrocławskiej, został już wyburzony. Trwają prace 
nad nową konstrukcją o nośności do 50 t. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
powinna być gotowa pod koniec stycznia 2020 r. Zostanie także przebudowany 
odcinek ul. Wrocławskiej oraz odcinek ul. Częstochowskiej i skrzyżowanie z ul. 
Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką. (fot. M.Baranowski)

TAK kibicuje się w Gliwicach!

Prawie 10 000 fanów siatkówki kibicowało siatkarzom w Arenie Gliwice podczas 
pierwszego oficjalnego meczu reprezentacji Polski w 2019 roku. Spotkanie 
towarzyskie z Niemcami zakończyło się wynikiem 3:0 dla Polski! Mistrzowie 
świata po raz pierwszy gościli w gliwickiej hali, która wcześniej była gospoda-
rzem spotkania siatkarskiej Ligi Mistrzów. (fot. Arena Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Z MIAsTA

Z początkiem roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prze-
kształciło się na mocy rządowej ustawy we własność. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, 
jak i mieszkań w blokach czy kamienicach. Za przekształcenie należy uiścić 20 rocznych opłat prze-
kształceniowych lub wnieść opłatę jednorazową, od której w przypadku gruntów Skarbu Państwa 
przysługuje ustawowa ulga. Co z bonifikatą „miejską”? Władze Gliwic uważają, że nie powinno się 
wprowadzać podobnego rozwiązania. Nie służyłoby ono interesom wszystkich mieszkańców miasta.
Właściciele przekształconych 
gruntów zobowiązani są wnosić 
opłatę przekształceniową przez 
okres 20 lat. Wysokość rocznej 
opłaty przekształceniowej jest 
równa dotychczasowej opłacie 
za użytkowanie wieczyste. Rzą-
dowa ustawa zakłada możliwość 
wniesienia opłaty za przekształ-
cenie jednorazowo. W takim 
przypadku za przekształcenie 
gruntu, który stanowił własność 
Skarbu Państwa, przysługuje 
bonifikata od tej opłaty. Jednak 
w przypadku gruntów miejskich 
decyzję o udzieleniu bonifikaty 
i jej wysokości podejmuje Rada 
Miasta na podstawie stosownej 
uchwały. Jej podjęcie nie jest 
obowiązkowe.

Rządowa ustawa łamie zasa-
dy ustalone w poprzednich 
latach między gminą lub Skar-
bem Państwa a wieczystymi 
użytkownikami. ewentualna 
bonifikata pogłębiłaby rażącą 
niesprawiedliwość między 
osobami obdarzonymi ulgami 
a resztą społeczeństwa – uwa-
żają władze Gliwic. 

Bonifikata nie 
byłaby spra-
wiedliwa! Na jej 

przyznaniu najwięcej zy-
skałaby grupa najzamoż-
niejszych mieszkańców, 
która posiada domy jed-
norodzinne na dużych, 
drogich działkach. 

Mechanizm ten łatwo wyjaśnić 
na podstawie konkretnych nie-
ruchomości. Właściciel domu 
jednorodzinnego stojącego na 
działce o powierzchni 1 332 m2 

płaci obecnie opłatę przekształ-
ceniową w kwocie 2 267,06 zł 
rocznie. W przypadku uiszcze-
nia opłaty jednorazowo zapła-
ciłby 45 341,20 zł (2 267,06 zł 
x 20 lat = 45 341,20 zł). Jeżeli 
miasto ustanowiłoby bonifikatę 
w wysokości 60%, do zapłaty 
pozostałoby 18 136 zł. Wartość 
udzielonej mu bonifikaty wy-
niosłaby 27 205,20 zł.

Właściciel mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym (blo-
ku) stojącym na działce o po-

wierzchni 1 117 m2 płaci z kolei 
obecnie opłatę przekształce-
niową w kwocie 77 zł rocznie. 
W przypadku uiszczenia opłaty 
jednorazowo zapłaciłby 1 540 zł 
(77 zł x 20 lat = 1 540 zł). Jeżeli 
miasto ustanowiłoby bonifikatę 
w wysokości 60%, do zapłaty 
byłoby 616 zł. Wartość  udzie-
lonej mu bonifikaty wyniosłaby 
924 zł.

– Warto mieć także na uwadze, 
że roczny wpływ do budżetu 
miasta z tytułu opłat rocznych 
za użytkowanie wieczyste 
(grunty miasta Gliwice) wyno-
sił do tej pory 4,5 mln zł. Przez 
20 lat obowiązywania opłaty 
przekształceniowej z jej tytułu 
powinno więc wpłynąć do miej-
skiego budżetu 90 mln zł. Jeżeli 
wprowadzona zostałaby 60% 
bonifikata, ubytek tych środków 
(ok. 54 mln zł) będzie musiał 
zostać uzupełniony z podatków 

płaconych przez ogół mieszkań-
ców, również tych, którzy nie 
posiadają żadnych nieruchomo-
ści – zauważa prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Zasady odpłat-
ności według no-
wych przepisów 

są już preferencyjne dla 
mieszkańców!

Okres spłaty za przekształce-
nie został skrócony do 20 lat. 
Zamiast wnosić opłatę zgodnie 
z zawartą umową – do końca 
trwania użytkowania wieczy-
stego, czyli np. przez 70 lat 
(do 2089 roku dla gruntów, na 
których użytkowanie wieczyste 
ustanowiono w 1990 roku), 
właściciel lokalu jest zobo-
wiązany do uiszczania rocznych 
opłat przekształceniowych tyl-
ko przez dwie dekady.

Bardzo duża gru-
pa mieszkańców 
skorzystała już 

z ulg przy wykupie 
swoich lokali!

Przy wykupie lokali komunal-
nych przez najemców w latach 
90. XX wieku obowiązywała 
bonifikata w wysokości 70%, 
obecnie obowiązuje stawka 
60%. Ulga ta dotyczy zarówno 
ceny lokalu, jak i gruntu. Także 
spółdzielnie mieszkaniowe, 
które sprzedawały lokale swo-
im spółdzielcom, skorzystały 
z ulgi, bowiem otrzymywały 
grunty w użytkowanie wieczy-
ste bez pierwszej opłaty w wy-
sokości 25% wartości gruntu.

Wielu mieszkań-
ców skorzystało 
z możliwości do-

browolnego przekształ-

cenia na mocy ustawy 
z 2005 roku!

Z przekształceniem tym związana 
była opłata stanowiąca różnicę 
między wyceną prawa własności 
i prawa użytkowania wieczyste-
go. Opłata ta była o wiele wyższa 
niż obecnie (na mocy nowej 
ustawy). Władze miasta stoją na 
stanowisku, że obniżanie i tak 
preferencyjnych obecnych zasad 
przekształcenia byłoby działaniem 
krzywdzącym tych gliwiczan, 
którzy dokonali przekształcenia 
wcześniej, z własnej inicjatywy.

ustawodawca 
z r ó ż n i c o w a ł 
właścicieli lokali! 

Jednocześnie budżet 
państwa zadbał wyłącz-
nie o swoje interesy.

Ustawodawca zapewnił 60% 
bonifikatę wyłącznie tym, 
których lokale położone są 
na nieruchomościach Skarbu 
Państwa. Jednocześnie budżet 
państwa zadbał tylko o swoje 
interesy, zabezpieczając w usta-
wie przekształceniowej środki 
finansowe na obsługę zadania, 
tj. dokonywanie wpisów w księ-
gach wieczystych. Jest to kwota 
ponad 100 mln zł rocznie. 

Na realizację tego 
zadania samorzą-
dy nie otrzymały 

ani złotówki. Dotyczy to 
zarówno zadań gminy, 
jak i zadań administracji 
rządowej, jakie miasto 
realizuje dla nierucho-
mości Skarbu Państwa. 

Kolejnym źródłem finansowania 
dla budżetu państwa jest opłata 
sądowa. Każdy z właścicieli lokali 
przekształconych z mocy prawa, 
po opłaceniu w całości opłaty 
przekształceniowej, aby wykre-
ślić roszczenie o zapłatę z księgi 
wieczystej zobowiązany będzie 
do zapłaty 250 zł opłaty skarbowej.

Opłata ta stanowi dochód Skar-
bu Państwa. Tylko dla Gliwic 
suma tych opłat może sięgnąć 
kwoty 10 mln zł.  (kik)
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Około 70% mieszkańców Gliwic nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym 
i nie jest beneficjentem ustawy ani ewentualnej bonifikaty. Przeciętny użytkownik 
wieczysty mieszkający w budynku wielorodzinnym płaci natomiast niewielką 
roczną kwotę opłaty. Średnio na jedno gospodarstwo domowe jest to 128 zł 
rocznie. Zarówno obciążenie budżetu domowego, jak i korzyści z potencjalnej 
bonifikaty nie są więc duże. 
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Być może już 10 czerwca bę-
dzie wiadomo, czy zamierzenie 
miasta powiodło się. Cena wy-
woławcza nieruchomości pod 
adresem Kościuszki 44–46, wy-
stawionej na sprzedaż w drodze 
przetargu i obejmującej działkę 
o powierzchni 0,18 hektara 
wraz z chronionymi prawem 
miejscowym dwoma budynka-
mi wzniesionymi na początku 
lat 20. XX wieku (autorstwa 
Hansa von Poellnitza), wynosi 
1,2 mln zł. Zgodnie z ustalenia-
mi miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
obowiązującego dla tej części 
Gliwic, mogłyby tam powstać 
biura, kancelarie lub miesz-
kania – z dostosowaniem ich 
funkcji do zabytkowej wartości 
obiektów. 

O jakiejkolwiek bezstylo-
wej deweloperce w tym 
miejscu nie ma mowy. 
Budynki są objęte indy-
widualną ochroną kon-
serwatorską.

Zgodnie z prawem miejscowym 
przyszły właściciel zespołu za-
budowań przy ul. Kościuszki 
44–46 jest zobowiązany do 
utrzymania historycznego, 
staromiejskiego charakteru 
zabudowy, opracowanego dla 
tego kwartału miasta przez Kar-
la Schabika, głównego archi-
tekta przedwojennych Gliwic. 
Nabywcę nieruchomości obo-
wiązuje m.in. nakaz zachowa-
nia charakterystycznych bram 

Z MIAsTA

Nieużytkowany zabytkowy zespół zabudowań przy ul. kościuszki 44–46, przez dekady mieszczący 
szpitalną dermatologię i część interny, czeka na swoją szansę, by na nowo wpisać się w życie Gliwic. 
Wymaga kapitalnego remontu i kosztownych prac budowlanych pozwalających na przywrócenie go do 
stanu dawnej świetności. Miasto – wzorem udanych renowacji sprzedanych w prywatne ręce budyn-
ków przy ul. Plebańskiej, Długosza, Stalmacha czy Dworcowej – intensywnie szuka dla nieruchomości 
nowego właściciela, który przeprowadzi kosztowne prace, pozostając wiernym architekturze miejsca.
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wjazdowych i portali w budyn-
kach 44–46. Oprócz tego musi 
też zachować gabaryty, kształt 
i kolorystykę oryginalnej stolar-
ki drzwiowej i okiennej wraz 
z detalem architektonicznym 
elewacji. 

Miasto czuwa, by zabytko-
wa, historyczna wartość tej 
architektury była jednym 
z niezbywalnych atutów. 

Dla potencjalnych nabywców 
nieruchomości atrakcyjne po-
winno być także wyjątkowe po-
łożenie obu budynków (jeszcze 
w centrum, a już na uboczu, 
w spokojnej, cenionej przez 

mieszkańców dzielnicy), łatwy 
dojazd oraz cena. – Ze względu 
na stan techniczny budynków 
sprzedajemy je właściwie w cenie 
jednego. Mamy bowiem pełną 
świadomość, że doprowadzenie 
zespołu budynków przy ul. Ko-
ściuszki 44–46 do dawnej świet-
ności, z pożytkiem dla miasta 
i mieszkańców, będzie wielkim 
wyzwaniem wymagającym od 
nowego właściciela znacznych 
nakładów – wyjaśnia Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialny za sferę 
mieszkalnictwa w mieście.

Stan budynku przy ul. Kościuszki 
44 został oszacowany jako pogor-
szony i nadający się do remontu 
generalnego. Stan budynku przy 

ul. Kościuszki 46 – z zarwanymi 
stropami i dachem – jako zły, za-
grażający bezpieczeństwu i nada-
jący się do rozbiórki. Nie oznacza 
to jednak, że miasto przeznaczyło 
ten obiekt do rozbiórki! Wręcz 
przeciwnie.

Miasto liczy, że tak jak w przy-
padku budynków przy ul. Ple-
bańskiej 11, Długosza 2, Stalma-
cha 4, Dworcowej 32, Rybnickiej 
27 i 29 także i teraz znajdzie się 
dobry, świadomy inwestor, który 
podejmie się odrestaurowania 
zabytkowych obiektów z pełnym 
poszanowaniem dla ich architek-
tury. Gliwice odzyskałyby w ten 
sposób kolejne architektoniczne 
perły, które przez dziesięciolecia 
wiele przeszły.  (kik)

Z MIAsTA

...i po remoncie

Tak prezentuje się obecnie siedziba 
dawnego domu kultury w Żernikach 
przy ul. Mazowieckiej 44. Budynek 
zmienił swoje przeznaczenie, co 
wymagało generalnego remontu 
wykonanego przez aktualnego wła-
ściciela. Od kilku lat działa tam hotel 
i restauracja, lecz pierwotna funkcja 
obiektu jest kontynuowana. Budynek 
jest nadal otwarty dla społeczności lo-
kalnej – działa tam punkt biblioteczny, 
odbywają się spotkania Klubu Seniora 
i Rady Dzielnicy.

Budynek przy ul. Plebań-
skiej przed modernizacją... fo
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Dawna willa Neumanna przy  
ul. Rybnickiej 27 przed remontem...

Wyremontowana willa przy ul. Rybnickiej 
29, obecnie siedziba KSSE w Gliwicach

...i po remoncie
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OGłOSZeNIe

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 i 46 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i kW:
• część nieruchomości stanowiąca działkę nr 324, obręb Stare Miasto, o pow. gruntu 

0,1822 ha, zabudowaną budynkami położonymi przy ul. Tadeusza Kościuszki 44  
i ul. Tadeusza Kościuszki 46 w Gliwicach, z KW GL1G/00048793/0, użytek: Bi – 
inne tereny zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu
Działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta zabudowana dwo-
ma budynkami o funkcji usługowej. Część niezabudowaną stanowi par-
king i droga dojazdowa do sąsiedniej nieruchomości. Stan technicz-
ny budynków: budynek poł. przy ul. T. Kościuszki 44 ocenia się jako 
pogorszony, wymagany remont generalny; stan techniczny budynku poł. przy  
ul. T. Kościuszki 46 – zagrażający bezpieczeństwu (m.in. zarwane stropy i dach).
Pow. użytkowa budynku poł. przy ul. T. Kościuszki 44 to 702,31 m².
Z uwagi na stan techniczny budynku poł. przy ul. T. Kościuszki 46, który został oszaco-
wany jako zły i nadający się do rozbiórki, oszacowaną wartość otrzymanego materiału 
z rozbiórki zrównano do kosztów rozbiórki. W związku z powyższym nie podaje się 
powierzchni użytkowej budynku. W budynku przy ul. T. Kościuszki 46 znajduje się 
stacja wymienników ciepła.
Istnieje możliwość skomunikowania działki nr 324, obręb Stare Miasto, z drogą 
publiczną, tj. ul. Racławicką, zjazdem istniejącym. 
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją dróg rowerowych” planuje się 
przyszłościowo realizację trasy rowerowej nr 8 wzdłuż ul. Kościuszki. Jej szczegółowy 
przebieg będzie znany po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce posadowiona jest sieć ciepłownicza, wo-
dociągowa, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna i gazowa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca 
wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym 
umówieniu terminu (brak możliwości wejścia do budynku poł. przy ul. T. Kościusz-
ki 46 z uwagi na stan techniczny). Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 1 
dzień przed planowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: 
32/338-64-10 do 12. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00048793/0 wpisana jest nieod-
płatna i nieograniczona w czasie służebność drogi po działce nr 98/6  
(arch. nr dz. 324) pasem długości 3 m biegnącym wzdłuż północ-
no-wschodniej granicy tej działki (istniejącą drogą wewnętrzną sta-
nowiącą część ulicy Racławickiej) – na rzecz każdoczesnych właścicieli 
i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej księga wieczystą nr 68988  
(dz. nr 309, obręb Stare Miasto).
Aktem notarialnym Rep. A nr 431/2019 z 12 lutego 2019 r. została ustano-
wiona służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gliwicach w zakresie: sieci preizolowanej 2xDn65 w pasie o długości 26,6 
m i szerokości 0,48 m, co daję powierzchnię gruntu objętego służebnością 
wynoszącą 12,77 m² oraz sieci preizolowanej 2xDn50 w pasie o długości  
23 m i szerokości 0,45 m, co daję powierzchnię gruntu objętego służebnością 
wynoszącą 10,35 m²; w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń 
ciepłowniczych posadowionych w działce nr 324, obręb Stare Miasto, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Do czasu ogłoszenia 
przetargu sąd nie dokonał wpisu obciążenia do księgi wieczystej. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 324, obręb Stare Miasto, położona jest na terenie, na którym od 20 grudnia 
2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śród-
mieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez 

Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod  
poz. 5957. Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren obejmujący działkę nr 324, obręb 
Stare Miasto, oznaczony jest symbolem: 15 uM – opisanym jako tereny usługowo
-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UM do 16 UM obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, urządzenia sportowe, place zabaw, 
dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej. 
Działka nr 324, obręb Stare Miasto, znajduje się na terenie, który objęty jest 
zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji,
• bezwzględnego ograniczenia wysokości obiektów budowlanych do 298,75 m 

nad poziomem morza,
• zakazu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić 

źródło żerowania ptaków,
• udokumentowanego złoża węgla kamiennego nr 337 „Gliwice”, symbol: Złoże 

węgla kamiennego nr 337 „Gliwice”.
Budynki położone przy ul. T. Kościuszki 44 i 46 objęte są ochroną konserwatorską 
na mocy prawa miejscowego.
Dla przedmiotowej działki została ustalona stawka 30% służąca do naliczania jedno-
razowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.
Poprzez przeznaczenie podstawowe w obowiązującym planie należy rozumieć 
„takie przeznaczenie, które zajmuje ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich 
istniejących i projektowanych obiektów budowlanych w granicach poszczególnych 
działek budowlanych (…)”. 
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu przyjętymi w ww. 
planie możliwa jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budyn-
ków, przy zachowaniu ustalonych parametrów i wskaźników, o maksymalnej 
wysokości 15 m i nie więcej niż 4 kondygnacji. Ponadto dla obsługi funkcji pod-
stawowej budynków należy zapewnić miejsca parkingowe, przy zachowaniu 
wskaźników określonych w planie, gdzie „minimalna liczba miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych, koniecznych do obsługi inwestycji wyno-
si 1,2 miejsca na 1 mieszkanie – dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego”.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 1 200 000,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem 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 2018 r., poz. 2174 ze zm).
Minimalne postąpienie: 12 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 10 lipca 2019 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 120 000,00 zł należy wnieść w formie 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, ul. T. Kościuszki 44, 46 oraz 
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 5 czerwca 2019 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 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 prze-

targu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządze-

nie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– 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 Gliwi-

ce nr PM-319/2019 z 14 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę  
nr 324, obręb Stare Miasto, zabudowaną budynkami położonymi przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 44 i 46 w Gliwicach, wpisaną do KW GL1G/00048793/0, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu sprzedaży części przedmiotowej nieruchomości, 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. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 ze 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 przedmiotem przetargu, zapisami uchwały nr XLVII/1039/2014 z 6 
listopada 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957, zapisami księgi wieczystej nr 
GL1G/00048793/0 oraz stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje zabudowaną działkę nr 324, obręb 
Stare Miasto, w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte przedmiotu sprzedaży.

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

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
319/19 z 14 lutego 2019 r. 

6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – 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. 32/338-64-10, 32/338-64-12.

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

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 ze 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 (DzU z 2014 r., poz. 1490).

Obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:

• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100), 

• zgodnie z art. 6 pkt 1 ppkt 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze,

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających koniecz-
ność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu 

oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania 
podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany 
odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępo-
wania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  
z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU 
nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490),

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo 

w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej 
sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa 
tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach,

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne 
z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, 
a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

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 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

OGŁASZA

ObWIESZCZENIA/INfORMACjE
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BIZNEs I NAUKA

Gliwickie Centrum Szkoleń Inżynierskich eMT-Systems 
otrzymało prestiżową nagrodę Siemens i tytuł Firmy Do-
brze Widzianej przyznawany przez Business Centre Club. 
Firmę wyróżniono za podejście do pracowników oraz 
przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Nagrodę Siemens w kategorii 
Edukacja gliwicka firma otrzy-
mała podczas XXII Spotkania 
Partnerów Siemens „SIMATIC: 
The Future of Automation”. 
W imieniu firmy z rąk prezeski 
spółki Siemens Polska Dominiki 
Bettman oraz dyrektora Steffena 
Leidla nagrodę odebrał prezes 
EMT-Systems Grzegorz Wszołek. 
– Bardzo cieszymy się z nagrody, 
która jest dla nas potwierdzeniem 

słuszności drogi, którą obraliśmy, 
ale też motywacją do dalszej pra-
cy – mówi prezes EMT-Systems.

Z kolei Business Centre Club 
przyznał EMT-Systems tytuł Firmy 
Dobrze Widzianej, m.in. za politykę 
wobec pracowników, przestrzega-
nie zasad równouprawnienia i re-
guł społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz działalność charyta-
tywną i ekologiczną.   (mf)

Dyskutowali o nowoczesnych 
technologiach

Na czym polega technologia blockchain? Czym jest 
przemysł 4.0 i w jaki sposób może wpłynąć na naszą 
codzienność, rozwój biznesu i nauki? Na ten temat 
debatowali w Gliwicach eksperci podczas konferencji 
„Blockchain – Przemysł 4.0 ,,Poznaj. Zrozum. Zastosuj”.

System, którego nie da się zła-
mać. Rozproszona baza danych, 
która uniemożliwia ich usunięcie 
lub poprawienie w taki sposób, 
żeby nikt się nie zorientował. 
Blockchain rewolucjonizuje 
sposób zawierania, rozliczania 
i zapisywania transakcji. A to 
tylko część jego możliwości. 

Blockchain sprawdza się w fi-
nansach i biznesie, np. w obie-
gu faktur czy uwierzytelnianiu 
tzw. łańcucha dostaw, czyli 
potwierdzaniu m.in. miejsca 
pochodzenia danego towaru. 

Obecnie rozważane jest wyko-
rzystanie tego systemu w ad-
ministracji publicznej. – Na 
przykład e-głosowania – block-
chain zapewnia bezpieczną au-
toryzację głosującego online, 
by punkty wyborcze miały pew-
ność, że głos był oddany przez 
konkretną osobę i nikt się pod 
nią nie podszył. Można go także 
wykorzystywać przy tworzeniu 
rejestrów ludności czy posiada-
czy pojazdów – mówi Wojciech 
Piotrowicz, koordynator pro-
jektu z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Nic więc dziw- nego, że zdaniem ekspertów 

różnych branż prawdopodobnie 
będzie mocno kształtował naszą 
przyszłość. 

O tym dyskutowano w Centrum 
Nowych Technologii Politechni-
ki Śląskiej podczas konferencji 
„Blockchain – Przemysł 4.0 
,,Poznaj. Zrozum. Zastosuj”. 
Spotkanie było też okazją do 
wyjaśnienia idei czwartej rewo-
lucji przemysłowej i omówienia 
szans, jakie stoją przed dyna-
micznymi przedsiębiorstwami 
średniej wielkości, które będą 
tę ideę realizować. 

W konferencji wzięli udział 
m.in. prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz, rektor Politechniki 
Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk 
oraz prof. Jerzy Buzek, który wy-
głosił wykład inauguracyjny. Po 
wykładach uczestnicy spotkania 
zwiedzili ścieżkę Przemysłu 4.0 na 
Wydziale Mechanicznym Techno-
logicznym Politechniki Śląskiej. 

– Technologia blockchain jest 
obiecująca, a wciąż mało znana. 
Tego typu konferencje umożli-
wiają szersze spojrzenie na ten 
temat, dlatego też to spotkanie, 
będące wspólną inicjatywą RIPH, 

Politechniki Śląskiej i miasta jest 
niezwykle cenne. Zwłaszcza dla 
Gliwic, miasta ambitnego, któ-
re chce się rozwijać w oparciu 
o nowe technologie – mówił 
podczas konferencji prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 

Konferencję zorganizowała 
Regionalna Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Gliwicach we 
współpracy z Miastem Gliwice, 
Politechniką Śląską oraz Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju. 
Impreza była objęta honorowym 
patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.  (mf)

III LO (ZSO nr 8) będzie kształcić uczniów pod patronatem naukowym Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Licealiści będą od września 
uczestniczyć w wykładach, pracach kół naukowych i w zajęciach laboratoryjnych 
prowadzonych na uczelni.

Porozumienie o współpracy 
podpisali 14 maja dyrektor 
szkoły Katarzyna Dąbrowska 
i prodziekan ds. Studenckich 
i Kształcenia Waldemar Kwaśny. 
Celem umowy z uczelnią jest 
stworzenie licealistom możliwo-
ści rozwoju umiejętności m.in. 
w zakresie termowizji, druku 3D 
czy mechatroniki. Co ważne – 
uczniowie będą zdobywać na 
uczelni zaliczenia, które będą 
respektowane podczas rekru-
tacji na studia na Wydziale Me-
chanicznym Technologicznym. 

– Liceum to miejsce, w którym 
młodzi ludzie muszą powoli 
się określać, obrać kierunek 
na przyszłość, a my staramy 
się pokazywać im różne drogi 
rozwoju. Politechnika Śląska na 
pewno jest jednym z najlepszych 
wyborów, daje możliwości zdo-
bycia szerokiego wykształcenia, 
a później znalezienia dobrej pra-

cy – podkreśla dyrektor III LO  
Katarzyna Dąbrowska.

Wydział Mechaniczny Tech-
nologiczny objął patronatem 
naukowym nie tylko uczniów, 
ale także nauczycieli III LO. 
Szkolna kadra pedagogiczna 
i pracownicy naukowo-dydak-

tyczni Wydziału MT Politech-
niki Śląskiej będą wymieniać 
doświadczenia w zakresie 
nauczania młodzieży. Uczelnia 
będzie także wspierać nauczy-
cieli w podnoszeniu kwalifi-
kacji zawodowych i pomagać 
w opracowywaniu autorskich 
programów kształcenia.  (aś)

Pod patronatem Politechniki
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INFORMATOR WYBORCZY

W niedzielnych wyborach do Parlamentu europejskiego frekwencja 
w Gliwicach znów przewyższyła średnią krajową i wojewódzką. Wy- 
niosła 49,71%. uprawnionych do głosowania było 137 172 gliwiczan, 
a ważny głos oddało 67 764 osób. 

Tak zagłosowali 
gliwiczanie

W katowickim okręgu wy-
borczym, obejmującym m.in. 
Gliwice, uzyskano siedem eu-
ropejskich mandatów posel-
skich. Zdobyli je (w kolejności 
alfabetycznej): Marek BALT 
(KE), Jerzy BuZek (KE), Izabe-
la kLOC (PiS), łukasz kOHuT 
(Wiosna), Jan OLBRyCHT (KE), 

Grzegorz TOBISZOWSkI (PiS), 
Jadwiga WIŚNIeWSkA (PiS).

O mandaty w katowickim okręgu 
wyborczym ubiegali się kandydaci 
z 7 list wyborczych. W Gliwicach 
najwięcej głosów oddano na 
listy KE (51,39%), PiS-u (32,16%) 
i Wiosny (5,67%).  Poparcie dla KE 

w Gliwicach było najwyższe w re-
gionie – dla porównania w Kato-
wicach wyniosło ono 49,78%, 
w Częstochowie i Bielsku-Białej 
odpowiednio 44,87% i 43,86%, 
a w Zabrzu 44,57%.

Za Wiosną uplasowały się 
w Gliwicach komitety wybor-

cze konfederacja (5,02%) i Ku-
kiz’15 (3,42%). Najmniej głosów 
w mieście otrzymały komitety: 
Lewica Razem – 850 głosów 
(1,25%) i Polska Fair Play – 738 
głosów (1,09%).

Podobnie jak w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 

z 2009 i 2014 roku, zdecydo-
wanym liderem w Gliwicach 
i na Śląsku okazał się prof. 
Jerzy Buzek (KE), zdobywa-
jąc w Gliwicach 27 159 gło-
sów, a w całym katowickim 
okręgu wyborczym 422 445 
głosów.  
 (kik)
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Lista nr 2 – kW WIOSNA ROBeRTA BIeDRONIA

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 kOHuT Łukasz Marcin 2101 48 783

2 OBWIOSłO-BuDZyŃ Sabina Krystyna 384 9318

3 NeHReBeCkI Roman 169 4756

4 STĘPIeŃ Joanna Krystyna 413 9091

5 KLIMEK Maciej Artur 211 5757

6 ZIeGLeR-CHAMIeLeC Anita Kornelia 77 2106

7 GOłDA Marcin Antoni 93 2748

8 sOBERA Iwona Maria 108 2922

9 łukASIeWICZ Piotr Leszek 82 2111

10 kuLCZyk-SZyMAŃSkA Anna Barbara 205 5528

Lista nr 1 – kWW kONFeDeRACJA kORWIN BRAuN LIROy NARODOWCy

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 WILK Jacek 1686 34 520

2 JANOsKA Jerzy Jan 105 3446

3 sKALIK Włodzimierz Bogdan 55 1977

4 MODZELEWsKA Bożena Krystyna 56 1607

5 KORDEK Emilia Aneta 90 2026

6 JARCZYK Agnieszka Teresa 40 968

7 BIAłek Agnieszka 74 1536

8 PAWLIkOWSkI Jacek Adam 56 1263

9 GRuSZkA Jakub Krystian 41 1630

10 SOŚNIeRZ Dobromir Andrzej 1196 24 788

Lista nr 4 – kOMITeT WyBORCZy PRAWO I SPRAWIeDLIWOŚĆ

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 WIŚNIeWSkA Jadwiga Maria 14 601 409 373

2 TOBIsZOWsKI Grzegorz Józef 1696 65 007

3 KLOC Izabela Helena 1494 78 352

4 PIeCHA Bolesław Grzegorz 953 35 034

5 ANDZEL Waldemar Franciszek 193 12 327

6 SOŚNIeRZ Andrzej Stanisław 1427 25 072

7 KUBICA Józef Jan 562 15 778

8 kOPeR-STASZOWSkA Wioletta Maria 212 4995

9 sZYDLIK Bożena Grażyna 307 8030

10 sZWED Stanisław 345 37 673

Lista nr 7 – kWW POLSkA FAIR PLAy BeZPARTyJNI GWIAZDOWSkI

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 łĘŻAk Dominik Adam 278 5672

2 MILAs Jolanta Elżbieta 87 1811

3 WIŚNIeWSkA Anna Elżbieta 81 2568

4 PALkA Dominik Franciszek 50 1306

5 sWACZYNA Grażyna Gabriela 45 978

6 uRBAŃCZyk Maciej Krzysztof 36 991

7 CURRAN Justyna 42 960

8 SIeRPIŃSkI Jacek Zbigniew 47 742

9 BARTECKA-MEYER Gabriela Małgorzata 36 686

10 MARANDA Marcin 36 1903

Lista nr 6 – kOMITeT WyBORCZy WyBORCÓW kukIZ’15  

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 DłuGI Grzegorz Karol 1160 27 175

2 sITARsKI Krzysztof Serafin 179 5256

3 JACHNIk Jerzy Witold 107 4077

4 JELONEK Aleksandra Elżbieta 212 5454

5 HIeRO-CICHOŃ Agata 94 2134

6 KARWOT Anna Zofia 190 2802

7 KUMOR Monika Aleksandra 86 2255

8 WILK Artur 177 4760

9 BURYN Jadwiga Agata 33 1164

10 JASkÓłA Tomasz Janusz 80 5735

Lista nr 5 – kkW LeWICA RAZeM – PARTIA RAZeM, uNIA PRACy, RSS

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 KONIECZNY Maciej 508 9878

2 IWAŃSkA Katarzyna 125 2825

3 sACZEK Martin 23 848

4 LAMek-kOCHANOWSkA Agnieszka Zofia 36 729

5 SMOLIŃSkI Zdzisław 18 714

6 RADECKA Monika Kamila 34 1128

7 GASPARSkA Katarzyna Olga 18 471

8 MROZOWsKI Konrad 45 542

9 SłANIA Barbara Joanna 27 905

10 BLICHARSkI Bogusław Zbigniew 16 773

Lista nr 3 – kkW kOALICJA euROPeJSkA PO PSL SLD .N ZIeLONI

Lp. nazwisko, imiona
liczba głosów 

oddanych  
w Gliwicach

liczba głosów  
oddanych w całym 

okręgu śląskim

1 BUZEK Jerzy Karol 27 159 422 445

2 BALT Marek Paweł 951 45 043

3 NYKIEL Mirosława 433 32 352

4 OLBRyCHT Jan Marian 2777 69 009

5 PLuRA Marek Mirosław 616 31 728

6 KULIK Grażyna Danuta 371 7467

7 CABAN Renata Wiesława 858 3981

8 kIePuRA Henryk 115 10 043

9 SekułA Joanna 219 13 362

10 kOByLIŃSkI Paweł Bronisław 1327 8137

Wyniki głosowania w Gliwicach i w całym okręgu wyborczym nr 11

WyNIkI WyBORÓW  
DO PARLAMeNTu euROPeJSkIeGO
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W maju świętowaliśmy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni lat 
2004–2019, ułatwiły miliardy złotych pozyskanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie 
i w przenośni – wprowadziły miasto w XXI wiek. Na terenie Gliwic zrealizowano do tej pory ok. 1 300 projektów ze wsparciem ze środ-
ków unijnych. Pieniądze z Brukseli wykorzystano m.in. na rozwój e-usług publicznych oraz na – najprościej rzecz ujmując – różnorodne 
projekty internetowe.

Z Unią Europejską dla e-usług

(kik)

Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwoliło miastu 
na rozwijanie kolejnego przydatnego narzędzia – 
Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Roz-
rachunkowej, w skrócie GEPAR, w której mieszkańcy 
mogą m.in. sprawdzić wysokość naliczonych podat-
ków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego ko-
rzystania z nieruchomości. GEPAR jest zintegrowany 
z systemem płatności elektronicznych, co oznacza, że 
po zalogowaniu można także uiścić wybrane opłaty 
przez internet.

Z unijnych środków na rozwój e-usług równie chęt-
nie korzystały gliwickie służby mundurowe. Jeszcze 
przed wdrożeniem ogólnopolskiej platformy e-PUAP 
służącej do komunikacji obywateli z jednostkami ad-
ministracji publicznej, Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach uczestniczyła w europej- 
skim projekcie e-Straż. Jego celem było stworzenie 
systemu usług online, skierowanego do szerokiego 
grona petentów jednostek PSP województwa śląskiego 
– w szczególności inwestorów, tak aby m.in. skrócił się 
czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych.

Zarząd Dróg Miejskich ze środków pozyskanych 
z funduszy unijnych uruchomił mobilną aplikację ITS 
Gliwice. Na interaktywnej mapie znajdziemy m.in. 
informacje o natężeniu ruchu i dostępności miejsc 
postojowych w danym rejonie, aktualnej pozycji au-
tobusów PKM, utrudnieniach na drogach, a nawet 
dane pogodowe. Dodatkowo dzięki obrazowi z ka-
mer można zobaczyć, jak wygląda aktualna sytuacja 
na danym odcinku drogi. Możemy sprawdzić, jak 
szybko uda nam się dojechać w wybrane miejsce 
i dobrać optymalny wariant trasy.

W „Geodezyjnym sklepie internetowym” urucho-
mionym przez Urząd Miejski dzięki środkom z UE 
dostępne są wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewi- 
dencyjnej, a także wiele innych dokumentów i danych 
najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału 
Geodezji i Kartografii UM. Sklep umożliwia również 
szybkie uiszczenie koniecznych opłat i oferuje ciekawe, 
bezpłatne dodatki, takie jak „Gliwice 3d”, „Ukośne.
pl” (widok zagospodarowania Gliwic z perspektywy 
ukośnej) i „Retromapy” (porównywanie fragmentów 
Gliwic odwzorowanych na ortofotomapie w latach 
2003–2018).

Unia szybko łączy! …lub sprawdzaj dane w MSIP

Opłaty pod kontrolą Gliwicki ITS w komórce 

Unia w służbie munduromZamów mapę przez internet…
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Unijne wsparcie sprawiło, że Gliwice jako jedno 
z pierwszych polskich miast w pełni otworzyły bazy danych 
planistycznych, udostępniając m.in. miejskie plany zagospo- 
darowania przestrzennego w wersji cyfrowej. Dostęp do 
nich zapewnia nowa, ulepszona wersja Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej. Mieszkańcy mogą tam znaleźć 
informacje np. na temat lokalizacji instytucji czy okręgów 
wyborczych, a inwestorzy – m.in. sprawdzić strukturę włas-
ności nieruchomości i uzbrojenie terenu. Nowa wyszuki-
warka MSIP daje możliwość wyszukania miejskich lokali 
i nieruchomości gruntowych o określonym metrażu lub 
lokalizacji. Wprowadzono też funkcjonalność umożliwiającą 
wyświetlanie danych wektorowych w mobilnej wersji MSIP.

Dzięki europejskiemu wsparciu i internetowym 
projektom gliwickiego samorządu miasto pokryła 
60-kilometrowa sieć światłowodów. Jest wykorzy-
stywana m.in. na potrzeby monitoringu miejskiego 
i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w gliwickich 
instytucjach administracji publicznej i miejskich 
jednostkach – np. szkołach, szpitalach, Powiatowym 
Urzędzie Pracy, oddziałach Muzeum w Gliwicach, 
filiach Urzędu Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej czy Ośrodka Pomocy Społecznej. Superszyb-
kimi łączami płyną m.in. internet szerokopasmowy, 
bezprzewodowa telefonia VOiP, poczta elektronicz-
na oraz nowoczesne usługi edukacyjne.
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Od miesiąca gliwiczanie mogą zgłaszać wnioski na realizację zadania publicznego 
w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Stwarza ona kolejną możliwość bezpo-
średniego współdziałania miasta z mieszkańcami i szansę czynnego uczestniczenia 
gliwiczan w życiu samorządu lokalnego. 
Na wsparcie zadań wybranych 
do realizacji w aktualnej edycji 
zaplanowano łącznie 3 000 000 zł  
z budżetu miasta, w tym na za-
dania inwestycyjne 2 500 000 zł,  
a na pozostałe zadania 500 000 zł.  
Szansę na zakwalifikowanie do re-
alizacji w 2020 roku (i w kolejnych 
latach dla zadań wieloletnich) 
mają wnioski zgłoszone do Urzędu 
Miejskiego do 28 czerwca. Będą 
one mogły być poddane pełnej, 
dwuetapowej ocenie, zgodnie 
z kryteriami określonymi przez 
Radę Miasta Gliwice. Zostanie ona 
przeprowadzona do 30 sierpnia.  

W przypadku wniosków zgłoszo-
nych po 28 czerwca, ocena stano-
wiąca podstawę wyboru zadań do 
realizacji zostanie przeprowadzona 
w 2020 roku. Te wnioski mogą być 
ujęte w budżecie miasta na 2021 
rok (i na lata kolejne dla zadań 
wieloletnich).

Formularz wniosku jest dostępny 
na stronie internetowej www.
gliwice.eu w zakładce „Gliwicka 
Inicjatywa Lokalna” oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Moż-
na tam znaleźć także dokumenty 
określające zasady przeprowa-
dzania procedury w Gliwicach.
Wnioski można składać m.in. 
w wersji papierowej w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
lub w filii Urzędu Miejskiego przy 
ul. Jasnej 31A oraz elektronicz-
nie, przesyłając na adres e-mail:  
boi@um.gliwice.pl.

Podstawowym aktem prawnym 
regulującym na poziomie kraju 

kwestię inicjatyw lokalnych jest 
ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Zgodnie z przepisami, Gliwicka Ini-
cjatywa Lokalna w szczególny spo-
sób promować ma bezpośrednie 
zaangażowanie wnioskodawców 
w realizację zadań publicznych. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje 
pomysły, które muszą mieścić się 
w katalogu zadań wskazanych we 
wspomnianej powyżej ustawie. 
Aby ubiegać się o wsparcie miasta 
dla inicjatywy lokalnej, konieczne 
jest włączenie się wnioskodaw-
ców w realizację zadania. Można 
zadeklarować świadczenie pracy 
społecznej, świadczenia pieniężne 
lub rzeczowe.    (al)

Gliwicki samorząd od lat promuje rodzicielstwo zastępcze i przekonuje gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, 
dla których los był mniej łaskawy. Dzięki temu w naszym mieście rodzin zastępczych wciąż przybywa. Obecnie mamy 
194 takie rodziny, wychowuje się w nich łącznie 297 dzieci.

Gdy rodzice biologiczni nie za-
spokajają bytowych i emocjonal-
nych potrzeb dzieci, konieczne 
jest stworzenie dla nich nowego 
domu w rodzinnym środowisku 
zastępczym. Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodzi-
ny w Gliwicach popularyzuje tę 
formę niesienia pomocy dzie-
ciom. Pracownicy Centrum stale 
wspierają istniejące już rodziny 
zastępcze, a także nie ustają 
w poszukiwaniach nowych osób, 
które stworzą dla dzieci spokoj-
ny i bezpieczny dom.

Rodzina zastępcza –  
co to oznacza?
Rodziny zastępcze możemy po-
dzielić na: spokrewnione (np. 
dziadkowie dziecka, rodzeństwo), 
niezawodowe (dalsza rodzina,  
np. ciocia, wujek lub osoby nie-
spokrewnione) oraz zawodowe 
(opiekunowie zastępczy zostają 
niejako zatrudnieni do opieki nad 
dziećmi). Osoby, które zdecydują 
się na trud i jednocześnie radość 
niesienia pomocy dzieciom jako 
zawodowa rodzina zastępcza, 
mogą liczyć na pomoc miasta. 
Gliwicki samorząd wspiera 
rodziny zastępcze m.in. szkole-
niami, kontaktem z pedagogami, 
psychologami, a także licznymi 
świadczeniami. Zapewnia wspar-
cie, które zaspokaja potrzeby 

zarówno dzieci, jak i osób, które 
zdecydowały się zostać zawodo-
wymi rodzinami zastępczymi.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne rodzicielstwem zastępczym 
mogą zgłaszać się do Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspiera-
nia Rodziny w Gliwicach przy  
ul. Sikorskiego 134, tel. 32/331- 
-46-23. Pracownicy są dostępni 
w poniedziałek od godz. 8.00 do 
17.00, od wtorku do czwartku 

od godz. 8.00 do 15.30 oraz 
w piątek od godz. 8.00 do 14.00.

Co daje ta forma  
niesienia pomocy?
 Wiele satysfakcji, szczęścia a tak-
że życiowego spełnienia wynika-
jącego z codziennej obserwacji 
postępów dziecka trafiającego do 
takich rodzin. Te dzieci każdego 
dnia coraz śmielej otwierają się 
na otoczenie, mają coraz więcej 

motywacji do działania, osiąga-
ją coraz lepsze wyniki w nauce. 
Oczywiście pojawiają się też trud-
niejsze chwile. Jednak rodzina 
zastępcza nigdy nie zostaje sama 
z pojawiającymi się wyzwaniami. 
Zawsze może liczyć na wsparcie 
pracowników CPZ.

Dziękujemy!

30 maja przypada w Polsce 
Dzień Rodzicielstwa Zastępcze-

go, który przypomina w sposób 
szczególny o ludziach wielkiego 
serca, tworzących nowe rodziny 
dla dzieci osieroconych i po-
zbawionych właściwej opieki 
ze strony rodziców. – Z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępcze-
go pragnę złożyć wszystkim 
gliwickim rodzinom zastępczym 
najserdeczniejsze życzenia i po-
dziękowania za ważną, odpowie-
dzialną i trudną misję, związaną 
z opieką i troską o przyjęte do 
rodziny dzieci. Wyrażam szczery 
podziw dla Państwa empatii, od-
wagi i odpowiedzialności. Życzę 
Państwu wielu sił, cierpliwości 
i wytrwałości. Niech radość 
i uśmiech dzieci wynagrodzą 
Państwu codzienny trud – życzy 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz.

 – Państwa poświęcenie się dla 
idei rodzicielstwa zastępczego 
pozwala dzieciom wzrastać 
w cieple domowego ogniska. 
Życzę Państwu niegasnącego 
optymizmu i samych szczęśliwych 
dni – dodaje Mariola Zalewska, 
Dyrektor Centrum Pieczy Za-
stępczej i zaprasza wszystkich 
zainteresowanych tą tematyką na 
piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego. Impreza odbędzie 
się 15 czerwca przy ul. Jasnej 31.  
Rozpocznie się o godz. 13.00 
i potrwa do godz. 16.00.  (mw)

Gliwicka Inicjatywa Lokalna

Podziękujmy rodzinom zastępczym!

Z lotu ptaka

Jak wyglądają Gliwice z góry? Niesamowicie! W czerwcu 
będzie można się o tym przekonać, oglądając zdjęcia 
Roberta Neumanna w galerii Perkoz.

Autor zajmuje się wykonywa-
niem zdjęć z drona już od kilku 
lat. Lata i fotografuje miejsca 
w całej Polsce, najchętniej 
uwieczniając swoje rodzinne 
Gliwice. Efekty pracy Rober-
ta Neumanna będzie można 
oglądać od 1 do 30 czerwca 
w galerii Perkoz (Filia nr 5 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach, ul. Perkoza 12). 
Wstęp na wystawę jest wolny. 
Oddział biblioteki jest otwarty 
w poniedziałki, środy i piątki 
między godz. 11.00 a 19.00 oraz 
we wtorki, czwartki i soboty od 
godz. 8.00 do 15.00.  
 (mm)
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KULTURA

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 30 MAJA

 ■ godz. 16.00: „Meandry dziedzictwa architektury: 
konteksty i interpretacje” – wykład dr hab. inż. Mag-
daleny Żmudzińskiej-Nowak w ramach Wszechnicy 
PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Stres – nasz wróg czy sprzymie-
rzeniec” – wykład Marzeny Jankowskiej, Stacja 
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PIąTek 31 MAJA
 ■ godz. 16.00: lekcja żywej historii w ramach Wi-

kińskiej wiosny z Utgardem, Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00: „Chodzące zabawki” – warsztaty rę-
kodzieła, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
(ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.00: „Zanim pojawiły się dinozaury – 
najnowsze odkrycia z triasowego świata Krasie-
jowa” – wykład Elżbiety Teschner, Zamek Pia-
stowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 18.30: spotkanie autorskie z Konstantym 
Usenką i pokaz wideoklipów, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

sOBOTA 1 CZERWCA
 ■ godz. 10.00: „Kosmiczna podróż z Małym Księ-

ciem” – mobilna gra miejska, Biblioteka Central-
na (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 11.00: W ekoświecie Mami Fatale – projekcja 
filmowa i warsztaty cyrkowe w ramach Dni Dziecka, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00: Huculski Dzień Dziecka, ogród Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00–18.00: szkoła latania na miotłach 
i pokazy magiczne w ramach Magicznego Dnia 
Dziecka Małych Czarownic i Czarodziejów, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Malutka Czarownica”, reż. D. Arba-
czewski – spektakl w ramach Magicznego Dnia 
Dziecka Małych Czarownic i Czarodziejów, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: Basia 2 i Lucky Lood – projekcja fil-
mowa w ramach Dni Dziecka, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30: Agata Gładysz i Olivia Klinke, Bartek Kaszu-
ba – koncerty w ramach Dnia Dziecka, park Chopina

 ■ godz. 19.30: István Ella – recital organowy w ramach 
XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organo-
wej, kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)

 ■ godz. 20.30: Super Girl & Romantic Boys – kon-
cert z cyklu „Alternative Nights in Gliwice”, Sta-
cja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

NIEDZIELA 2 CZERWCA
 ■ godz. 11.00: Nowa Florka i Baśniowa szkoła rysun-

ku – projekcja filmowa i baśniowe warsztaty w ra-
mach Dni Dziecka, Scena Bajka – Kino Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 13.00–20.00: V Gliwickie Święto Rodziny, 
park Chopina

 ■ godz. 16.00: Perły polskiej animacji – projekcja 
filmowa w ramach Dni Dziecka, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: koncert promocyjny uczniów Diece-
zjalnej Szkoły Organistowskiej w ramach XXX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej, 
kościół pw. Ducha Świętego (ul. Nauczycielska 1)

 ■ godz. 20.00: koncert kantatowo-oratoryjny 
w wykonaniu Chóru Filharmonii Śląskiej im.  
H. M. Góreckiego i Śląskiej Orkiestry Kameralnej 
w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni 
Muzyki Organowej, katedra pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5)

WTOREK 4 CZERWCA
 ■ godz. 16.30: „Mogę być lepszym w szkole” – 

warsztaty pedagogiczne z cyklu „Sztuka lepsze-
go życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: Behemoth, Slayer – koncerty meta-
lowe, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

ŚRODA 5 CZeRWCA
 ■ godz. 19.00: „Królowa Kier”, reż. M. el-Toukhy – 

projekcja w ramach Klubu Wysokich Obcasów, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

W klimacie lat 80.
Superdziewczyna i romantyczni chłopcy – czyli Super Girl & Romantic Boys – wystąpią  
1 czerwca w Stacji Artystycznej Rynek. Muzycy udowodnią, że lata 80. są wiecznie żywe!

O godz. 20.30 na scenę w SAR-ze 
(Rynek 4–5) wyjdą Kostja, Ewik 
i Lordmih, czyli zespół Super Girl & 
Romantic Boys. To będzie koncert 
w klimacie dyskotek retro, nawiązu-
jący do niezapomnianych przebojów 
Kombi, Urszuli czy Kapitana Nemo. 
Grupa nagrała dwa albumy, a na pol-
skiej scenie pojawiła się już w latach 
90. XX wieku, znacznie wyprzedzając 
modę na muzykę z lat 80. W swoich 
utworach poza gitarą Super Girl & 
Romantic Boys wykorzystują także 
syntezator i sekwenser.

Organizatorem koncertu z cyklu 
„Alternative Nights in Gliwice” 
jest Stowarzyszenie GTW. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

Spektakl teatralny, koncerty młodych gwiazd, seanse filmowe dla małych 
widzów i mnóstwo ciekawych warsztatów to nasze propozycje dla najmłod-
szych z okazji ich święta. W Dzień Dziecka w Gliwicach nie zabraknie atrakcji.

1 czerwca między godz. 12.00 
a 19.00 Miasto Gliwice zaprasza do 
parku Chopina na piknik rodzinny. 
Wśród atrakcji będzie między innymi 
fantastyczne miasteczko cyrkowe, 
laserowy labirynt i artystyczny po-
kaz baniek mydlanych. Dla małych 
sportowców zorganizowana zostanie 
rowerowa akademia juniora. O godz. 
17.30 na scenie rozpoczną się kon-
certy. Zaśpiewają dwie przebojowe 
dziewczyny – Agata Gładysz i Olivia 
Klinke. Wystąpi także 16-latek z gitarą 
– Bartek Kaszuba. Wstęp na wszystkie 
atrakcje będzie wolny.

Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57) z okazji Dnia Dziecka 
postawi na magię. 1 czerwca między 
godz. 15.00 a 18.00 zaplanowano 
piknik w klimacie „Malutkiej Czarow-
nicy”, spektaklu w reżyserii Daniela 
Arbaczewskiego. Młodzi teatromani 

nauczą się latać na miotłach, zobaczą 
też magiczne pokazy. Uczestnictwo 
w czarodziejskim festynie będzie 
bezpłatne. Na godz. 16.00 zapla-
nowano przedstawienie „Malutka 
Czarownica”, czyli zakręconą historię 
sympatycznej czarownicy, która choć 
bardzo stara się być groźna, robi wię-
cej dobrego niż złego.

W kinie Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3) 1 i 2 czerwca odbędą się 
cztery spotkania z najciekawszymi 
filmami dla młodych widzów. Naj-
młodsi zajrzą do ekoświata Mami 
Fatale i wezmą udział w cyrkowych 
warsztatach, a później premierowo 
obejrzą przygody „Basi 2”. Będzie 
też okazja zobaczyć nową serię 
„Pamiętników Florki” i wziąć udział 
w baśniowych warsztatach. Na za-
kończenie widzowie poznają naj-
większe perełki polskiej animacji.

Także w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) 1 czerwca zaplano-
wano coś specjalnego dla naj-
młodszych. W niezwykłą podróż 
po Huculszczyźnie zabierze dzieci 
Parparusza, czyli Katarzyna Jac-
kowska-Enemuo. Opowie pasjo-
nujące mity, legendy i podania, 
pełne folkloru i dawnych wierzeń. 
Początek o godz. 11.00.

W Bibliotece Centralnej (ul. Ko-
ściuszki 17) 1 czerwca o godz. 
10.00 rozpocznie się mobilna gra 
miejska. W „Kosmiczną podróż 
z Małym Księciem” uczestnicy za-
bawy wyruszą wyposażeni w swoje 
smartfony. W zabawie mogą wziąć 
udział drużyny minimum dwuoso-
bowe. Uczestnictwo jest bezpłat-
ne, zapisywać można się mejlowo: 
instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. 
 (mm)

Atrakcje dla dzieci
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WARTO WIeDZIeĆ

Rada Miasta winna dokonać wy-
boru: 
• 26 ławników, w tym 1 do orze-

kania w sprawach z zakresu 
prawa pracy – do Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach,

• 31 ławników, w tym 16 do 
orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy – do Sądu Rejono-
wego w Gliwicach.

Wymogi wobec kandydatów oraz 
procedura przeprowadzania wybo-
rów określona jest w Rozdziale 7 
(art. 158 i dalsze) ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 52 z późn. zm.).

kto może  
być ławnikiem?
ławnikiem może być wybrany 
ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie 

i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich,

• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi dzia-

łalność gospodarczą lub miesz-
ka w miejscu kandydowania co 
najmniej od roku,

• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do pełnienia obowiąz-
ków ławnika,

• posiada co najmniej wykształce-
nie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy ławnikiem powinna 
być wybrana osoba wykazująca 
szczególną znajomość spraw pra-
cowniczych.

kto nie może  
być ławnikiem?
ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach 

powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze,

• osoby wchodzące w skład 
organów, od których orzecze-
nia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania 
sądowego,

• funkcjonariusze Policji oraz inne 
osoby zajmujące stanowiska 
związane ze ściganiem prze-
stępstw i wykroczeń,

• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci rad-

cowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie 

wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Wię-

ziennej,
• radni gminy, powiatu i woje-

wództwa.

Nie można być ławnikiem jedno-
cześnie w więcej niż jednym sądzie.

kto może zgłaszać 
kandydatów na  
ławników?
kandydatów na ławników mogą 
zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organi-

zacje społecznie i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie 

przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych,

• co najmniej pięćdziesięciu oby-
wateli mających czynne prawo 
wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy doko-
nującej wyboru.

Jak zgłosić kandydatów 
na ławników?
Zgłoszenia kandydatów na ławni-
ków dokonuje się na karcie zgło-
szenia, określonej w rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposo-
bu postępowania z dokumentami 
złożonymi radom gmin przy zgła-
szaniu kandydatów na ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 
z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Wzór karty zgłoszenia dostępny 
jest: 
• w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach w zakładce Rada Miasta / 
Wybory ławników 2019,

• w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści,

• w Biurze Obsługi Interesantów 
na parterze Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21 – na stanowisku Informacji.

Wymagane dokumenty 
(załączniki do karty 
zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ław-
nika dokonanego na karcie zgło-
szenia dołącza się następujące 
dokumenty:
• informację z krajowego Reje-

stru karnego dotyczącą zgła-
szanej osoby,

• oświadczenie kandydata, że nie 
jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata, że 
nie jest lub nie był pozbawiony 
władzy rodzicielskiej, a także, że 
władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona ani zawieszona,

• zaświadczenie lekarskie o sta-
nie zdrowia, wystawione przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, w rozumieniu 
przepisów ustawy *) z dnia 27 
października 2017 r. o podsta-
wowej opiece zdrowotnej (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn. 
zm.), stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika,

• dwa zdjęcia zgodne z wymo-
gami **) stosowanymi przy 
składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego. 

Dokumenty powinny być opa-
trzone datą nie wcześniejszą 
niż trzydzieści dni przed dniem 
zgłoszenia.

*) Art. 6. 1. Lekarz POZ [podstawowej 
opieki zdrowotnej] to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 
medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dzie-
dzinie medycyny ogólnej, albo

4)1) posiada specjalizację I lub II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, 
pod warunkiem ukończenia kursu w dzie-
dzinie medycyny rodzinnej 
– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
albo który wykonuje zawód u świadcze-
niodawcy, z którym Narodowy Fundusz 
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, wybrany przez świadczenio-
biorcę zgodnie z art. 9.
2.2) Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych
 – udzielający świadczeń zdrowotnych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod 
warunkiem ukończenia kursu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem 
art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1172).
1) Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakre-
sie obowiązku ukończenia kursu w dziedzi-
nie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi 
w życie z dniem 1.01.2025 r.
2) Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakre-
sie obowiązku ukończenia kursu w dziedzi-
nie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi 
w życie z dniem 1.01.2025 r.

**) Wymogi te opisane są w Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu 
postępowania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich utraty, uszko-
dzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem: 
do wniosku załącza się kolorową 
fotografię osoby ubiegającej się 
o wydanie dowodu osobistego 
o wymiarach 35 x 45 mm, wy-
konaną na jednolitym jasnym tle, 
z równomiernym oświetleniem, 
mającą dobrą ostrość oraz od-
wzorowującą naturalny kolor 
skóry, obejmującą wizerunek 
od wierzchołka głowy do górnej 
części barków, tak aby twarz zaj-
mowała 70-80% fotografii, poka-
zującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 
źrenice, z widocznymi brwiami 
i przedstawiającą osobę w po-
zycji frontalnej, z zachowaniem 
symetrii w pionie, bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzesło-
niętymi włosami, z naturalnym 
wyrazem twarzy i zamkniętymi 
ustami. 
Fotografia powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 
Fotografia powinna być wykonana na 
papierze fotograficznym lub papierze 
fotograficznym przeznaczonym do dru-
karek.

• Do zgłoszenia kandydata na 
ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez stowarzysze-
nie, inną organizację społeczną 
lub zawodową, zarejestrowaną 
na podstawie przepisów prawa, 
dołącza się również aktualny 
odpis z krajowego Rejestru 
Sądowego albo odpis lub za-
świadczenie potwierdzające 
wpis do innego właściwego re-

jestru lub ewidencji dotyczące 
tej organizacji. Te dokumenty 
powinny być opatrzone datą 
nie wcześniejszą niż trzy mie-
siące przed dniem zgłoszenia.

• Do zgłoszenia kandydata na 
ławnika dokonanego na karcie 
zgłoszenia przez obywateli 
dołącza się również listę osób 
zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer ewiden-
cyjny PeSeL, miejsce stałego 
zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu 
osób zgłaszających kandydata. 
Osobą uprawnioną do składania 
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez 
obywateli jest osoba, której 
nazwisko zostało umieszczone 
jako pierwsze na liście. 

Wzory dokumentów (załączników) 
dostępne są:
• w Biuletynie Informacji Publicz-

nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach w zakładce Rada Miasta / 
Wybory ławników 2019

• w Biurze Obsługi Interesantów 
na parterze Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21 – na stanowisku Informacji.

kto ponosi koszty za 
wymagane dokumenty?
• Koszt opłaty za wydanie in-

formacji z Krajowego Rejestru 
Karnego ponosi Skarb Państwa.

• Koszt opłaty za badanie lekar-
skie i za wystawienie zaświad-
czenia lekarskiego ponosi 
kandydat na ławnika.

• Koszt opłaty za wydanie ak-
tualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpisu 
lub zaświadczenia z innego wła-
ściwego rejestru lub ewidencji 
ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe
• Rada Miasta zasięga od komen-

danta wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na 
ławników. Informacje o kandy-
dacie na ławnika uzyskuje się 
i sporządza na zasadach okre-
ślonych dla informacji o kan-
dydacie do objęcia stanowiska 
sędziowskiego.

• Zgłoszenia kandydatów, któ-
re wpłynęły do Rady Miasta 
po upływie terminu, czyli po 
30 czerwca 2019 r., a także 
zgłoszenia, które nie speł-
niają wymagań formalnych, 
pozostawia się bez dalszego 
biegu. Przywrócenie terminu 
do zgłoszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne. Pozostawienie 
zgłoszenia bez dalszego biegu 
Rada Miasta stwierdza w drodze 
uchwały.

Gdzie i kiedy  
złożyć wymagane  
dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia 
wraz ze wszystkimi załącznikami 
można:
• przesłać pocztą na adres: Rada 

Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice (decyduje 

data wpływu do Urzędu Miej-
skiego)

albo
• złożyć w Biurze Rady Miasta 

w Urzędzie Miejskim, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
I piętro, pok. 136

w terminie do 30 czerwca 2019 r.

kiedy odbędą się  
wybory ławników?
Ławników wybiera Rada Miasta 
Gliwice w głosowaniu tajnym. 
Wybory odbędą się najpóźniej 
w październiku 2019 r. na sesji 
Rady Miasta.

Powołany przez Radę Miasta zespół 
przedstawi Radzie Miasta, przed 
przystąpieniem do wyborów, swoją 
opinię o zgłoszonych kandyda-
tach, w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie.

Stosowna uchwała Rady Miasta 
o wyborze ławników zostanie 
opublikowana w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w zakładce Rada Mia-
sta / Wybory ławników 2019.

Co się dzieje ze złożonymi 
dokumentami po 
wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Miasta przesyła niezwłocz-

nie właściwemu sądowi karty 
zgłoszenia kandydatów, którzy 
zostali wybrani ławnikami, 
wraz z załączonymi do nich 
dokumentami oraz informacje 
o wybranych ławnikach uzyska-
ne od komendanta wojewódz-
kiego Policji.

• Podmiot zgłaszający kandydata 
na ławnika lub kandydat, który 
nie został wybrany na ławnika, 
odbiera kartę zgłoszenia wraz 
z załączonymi dokumentami, 
w terminie 60 dni od dnia prze-
prowadzenia wyborów.

• W przypadku nieodebrania 
dokumentów, podlegają one 
zniszczeniu przez komisję 
powołaną przez Radę Miasta 
w terminie 30 dni po upływie 
terminu, o którym mowa wyżej.

kontakt
Dodatkowe informacje w sprawie 
wyborów ławników uzyskać można 
w Biurze Rady Miasta:
• telefon: 32-238-54-27
• e-mail: br@um.gliwice.pl
• Urząd Miejski w Gliwicach, ul. 

Zwycięstwa 21, I piętro, pok. 
136

klauzula informacyjna 
RODO
Szczegółowa informacja, dotycząca 
przetwarzania danych osobowych 
kandydatów na ławników, zbiera-
nych przez Urząd Miejski w Gliwi-
cach, dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach w zakładce Rada 
Miasta / Wybory ławników 2019.

NABÓR kANDyDATÓW NA łAWNIkÓW
NA kADeNCJĘ 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem  
o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023. 
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SPORT

Efektownym zwycięstwem zakończyli sezon 2018/19 futsaliści Piasta. W ostatniej 
kolejce gliwiczanie pokonali Acanę Orzeł Jelcz Laskowice 4:0. Dzięki wygranej 
podopieczni Klaudiusza Hirscha zakończyli sezon na piątym miejscu w tabeli. 
Dwie bramki dla Piasta zdobył Marek Bugański, pozostałe należały do Sergio 
Parra Bonilli i Michała Grecza. (fot. I Dorożański)

Z trzema medalami wrócili z Mistrzostw Polski Seniorów szermierze z Gliwic. 
Brąz zdobyła drużyna sekcji szermierczej GKS Piast w składzie: Mateusz Nycz, 
Marcel Baś, Sebastian Majgier i Damian Michalak.  W starciach indywidualnych 
brązowe medale zdobyli Jagoda Zagała i Mateusz Nycz. Gratulujemy! (fot. 
A. Oksztul / GKS Piast)

Zawodnicy GUKS CARBO Gliwice zdobyli na Mistrzostwach Polski Kadetów w Ostrowcu 
Świętokrzyskim cenne krążki. Ines Cebulla wróciła ze złotym medalem oraz z tytułem 
Mistrzyni Polski. Z kolei Adrian Mozer przywiózł srebrny krążek i tytuł Wicemistrza 
Polski. Ines Cebulla w walce finałowej w kat. 75 kg pokonała 4:1 bardzo waleczną 
Patrycję Kwiatkowską, reprezentującą CKB Potężni Ciechocinek. Emocjonujący 
finał stoczył także Adrian Mozer (GUKS Carbo Gliwice), który stanął do pojedynku 
przeciwko Sebastianowi Kuszowi (KS Ziętek Team Kalisz). (fot. GUKS Carbo Gliwice)

Zwycięstwo na koniec sezonu! Szpadziści na medal 

Mistrzowie boksu z Gliwic

KTS Gliwice w sobotę zdobył Puchar Europy TT Inter Cup o trofeum Kurta Posilesa. 
W pierwszym meczu wygrał na wyjeździe z luksemburskim DT Bridel 4:1. Przed rewan-
żowym starciem w finale Pucharu Europy TT Inter Cup gliwiczanie byli w komfortowej 
sytuacji. W Gliwicach KTS potwierdził swoją świetną formę i wygrał 4:0. Kolejnym 
sukcesem, jaki odnotował gliwicki klub, był awans do I ligi tenisa stołowego, której 
rozgrywki znów wracają do Gliwic. Wielkie gratulacje! (fot. KTS Gliwice)

Puchar Europy zostaje w Gliwicach!

Nie milkną echa spektakularnego sukcesu Pia-
sta Gliwice. Zdobycie Mistrzostwa Polski po raz 
pierwszy w historii klubu rozsławiło nie tylko 
drużynę, ale także Gliwice. Gratulacje Piastowi, 
za pośrednictwem prezesa PZPN Zbigniewa 
Bońka, przekazał prezes FIFA Gianni Infantino. 
– Byłem zachwycony słysząc, że Piast Gliwice 
został koronowany na mistrza Polski w sezonie 
2018/2019. Z wielką przyjemnością gratuluję 
klubowi pierwszego w historii tytułu. Jest to bez 
wątpienia efekt wysiłku i ciężkiej pracy, a wszy-
scy zaangażowani mogą być dumni z tego 
wielkiego osiągnięcia. Gratuluję piłkarzom, 
trenerowi, całemu sztabowi, pracownikom 
klubu i kibicom. Zachęcam ich do dalszej pracy 
z taką determinacją i motywacją. W imieniu 
całej piłkarskiej społeczności dziękuję Piastowi 
Gliwice i Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej za 
pomoc w propagowaniu pozytywnego wizerun-
ku piłki nożnej i wspieranie popularyzowania tej 
pięknej gry, która nas wszystkich łączy – napisał 
Gianni Infantino. (fot. piast-gliwice.eu)

Prezes FIFA gratuluje naszym Mistrzom!
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kOMUNIkATY

Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na 

zadanie pt.: „Dostawa i montaż systemu 
parkingowego obsługującego samochody  

ciężarowe i osobowe wjeżdżające na 
teren Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 
przez bramy wjazdowe nr 1 oraz nr 2 

zlokalizowane w Gliwicach przy  
ul. Portowej 28”.

Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

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 przetargów  

z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur  
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

usługi chemicznego czyszczenia wy-
mienników ciepła.
Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 12.30

ubezpieczenie majątku i odpowiedzial-
ności cywilnej PeC – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach.

Termin składania ofert wstępnych: 7 czerwca 2019 r. 
do godz. 12.00

Remont fotokomórek komory paleni-
skowej WP-70 nr 2.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie rozbiórki zabudowań gospodar-
czych wraz z remontem budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul Lekarskiej 1 
w Gliwicach, w tym elewacji łącznie z wy-
konaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnic, przebudową łazienek, uporządkowa-
niem i dobudową przewodów kominowych, 
budową wewnętrznej instalacji gazowej.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie rozbiórki zabudowań magazy-
nowych zlokalizowanych w Gliwicach przy 
ul. Liliowej 13A, 15, 16, 17 (działka nr 25/2, 
obręb Bojkowskie Pola) wraz z pozyskaniem 
map geodezyjnych powykonawczo.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie kompleksowej termomoderniza-
cji budynku przy ul. Tokarskiej 137 w Gliwi-
cach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na 
instalację gazową oraz prac towarzyszących.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.45

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instala-
cji gazowej wraz z montażem dwufunkcyjnych 
kotłów gazowych i budowy etażowej instalacji 
centralnego ogrzewania w gminnych lokalach 
mieszkalnych nr 2, 5, 6, 6a, 7, 12, wykonanie 
dobudowy przewodu wentylacyjnego oraz 
przebudowy łazienek w lokalach nr 2, 5, 6, 12, 
w budynku przy ul. łużyckiej 6 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.15

Obsługę geodezyjną zadań inwesty-
cyjnych i remontowych realizowanych  
w latach 2019 – 2020. 
Termin składania ofert: 5 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2019 r. o godz. 12.30

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16,  

44-100 Gliwice, 
działając jako inwestor zastępczy w imieniu i na 

rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – zamawiającego, 
ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół” 

– na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla 
zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych 

warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum edukacji 
Lotniczej” w Gliwicach. 

Ww. zamierzenie będzie realizowane w for-
mule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez 
wykonawców obiektów budowlanych / zadań 
wybranych w osobnych przetargach, przy czym 
oferenci mogą składać oferty: (1) dla jednego 
wybranego zadania, (2) dla większej liczby zadań 
lub na wszystkie zadania, przy czym wykonawca 
składa na każde zadanie oddzielną ofertę, która 
rozpatrywana będzie jako oddzielny przetarg. 
Uwagi:
1. we wszystkich wariantach wymagane jest 

przedstawienie nakładów inwestycyjnych 
do rozpatrywanego zadania lub zadań;

2. wykaz zadań:
• budynki: nr 1 – przebudowa segmentu 

A, nr 2 – przebudowa segmentu B, nr 3 – 
przebudowa segmentu C, nr 4 – budowa 
segmentu D, nr 5 – budowa segmentu E, 

• obiekty: nr 6 – wewnętrzne sieci sani-
tarne, nr 7 – instalacje wentylacji i kli-
matyzacji, nr 8 – zewnętrzne sieci, nr 9 
– nawierzchnie utwardzone (płyta po-
stojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, 
chodniki),

• dostawy: nr 10 – wyposażenia specjali-
styczne (m.in. symulator).

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie 
pisemnej oferty / ofert wraz z wymaganymi 
dokumentami do 17 czerwca 2019 r. do godz. 
9.30 w siedzibie GAPR.

Opis przedmiotów zamówienia (zadań), obo-
wiązki wykonawcy, inwestora zastępczego 
i zamawiającego, a także inne dane niezbędne 
do przygotowania i złożenia oferty / ofert oraz 
przystąpienia do przetargu (w tym forma wa-
dium) zawarto w:
1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu 

dla zadań 1 – 10, zamieszczonej na stronie 
Internetowej GAPR od 17 maja 2019 r. do  
17 czerwca 2019 r.,

2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej  
17 maja 2019 r., 
przy czym dokumentację techniczną zamie-
rzenia budowlanego obejmującą:
• decyzje administracyjne, 
• Projekt Budowlany, 
• Projekt Wykonawczy, 
można uzyskać od GAPR w terminie do 17 
czerwca 2019 r. w jego siedzibie w Gliwicach 

przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach 
pracy: 8.00 – 15.00, w formie elektronicznej.  

Inwestor zastępczy udzieli wyjaśnień nie później 
niż na 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa terminu składania ofert. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na 
stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie 
internetowej GAPR.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w siedzibie GAPR do 17 czerwca 2019 r. 
do godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale 
zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adre-
sem oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki 
została złożona (nr zadania) oraz jego terminu, 
lub przesłać w formie elektronicznej na adres: 
gapr@gapr.pl. Uwaga: GAPR nie odpowiada za 
poprawność ani kompletność przesyłu wersji 
elektronicznej. 
Posiedzenie komisji Przetargowej odbędzie 
się w dniach od 17 czerwca do 24 czerw-
ca – część niejawna, podczas której nastąpi 
sprawdzenie poprawności formalnej złożonych 
ofert. Część jawna, podczas której zostanie 
przeprowadzona licytacja w dół, odbędzie się 
24 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 15.00 
w siedzibie GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110. Podczas 
jawnego otwarcia ofert każdy wykonawca mu-
si być reprezentowany tak jak w ofercie albo 
przez osoby tak samo umocowane, co muszą 
one potwierdzić poprzez okazanie stosowne-
go pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku 
wadium takiego oferenta wraz z odsetkami jest 
zatrzymywane przez zamawiającego. W trak-
cie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen 
wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” 
z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna 
z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie 
określone będzie w dokumentacji przetargowej 
danego zadania. Po zakończeniu licytacji, ceny 
poszczególnych składników zwycięskiej oferty, 
zostaną zmienione przez wykonawcę, dostoso-
wując do ceny ostatecznej.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargów bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

SeSJA RADy MIASTA/OGłOSZeNIA

turystyka.gliwice.eu

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie 
musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośrednio przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do 
dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SeSJA RADy MIASTA GLIWICe
30 maja 2019 r., w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 28 marca i 9 maja 

2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 105).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok (druk nr 106).

8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmie-
rzających do wyłonienia biegłego rewidenta mają-
cego dokonać badania sprawozdania finansowego 
Miasta Gliwice za rok 2019 i 2020 (druk nr 95).

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum za-
ufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 112):
1) przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gli-

wice za 2018 r.”;
2) debata nad Raportem:

a. opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice 
w sprawie Raportu,

b. wystąpienia przedstawicieli klubów radnych,
c. mieszkańcy,
d. radni,
e. stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice;

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk  
nr 112).

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta za 2018 rok (druk 
nr 92) oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wy-
konania budżetu za 2018 r. (druk nr 97):
1) przedstawienie:

a. sprawozdania z wykonania budżetu,
b. informacji o stanie mienia Miasta Gliwice,
c. sprawozdania finansowego,
d. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do-

tyczącej sprawozdania z wykonania budżetu,
e. sprawozdania z badania sprawozdania finan-

sowego przez biegłego rewidenta;
2) opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu;
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Gliwice w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolu-
torium dla Prezydenta Miasta Gliwice;

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej doty-
cząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice;

5) wystąpienia przedstawicieli klubów radnych 
i radnych;

6) stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice;
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 92);

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia absoluto-
rium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania 
budżetu za 2018 r. (druk nr 97).

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 
na terenie miasta Gliwice (druk nr 93).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 3, 

obejmującej działkę nr 711/1, obręb Politechnika 
(druk zamiast druku nr 96).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości obej-
mujących niezabudowane działki nr 106, 107 i 111 
obręb Kłodnica, położonych przy ul. Kozielskiej 
w Gliwicach, stanowiących własność Miasta Gli-
wice (druk nr 103).

14. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice (druki nr 
100, 101, 102).

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Toruńskiej 
w Gliwicach (druk nr 104).

16. Projekt uchwały w sprawie przekazania Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu 
organizowania publicznego transportu zbiorowe-
go w gminnych przewozach pasażerskich (druk 
nr 108).

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wa-
runków korzystania z przystanków komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Gliwice (druk nr 109).

18. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych (druk nr 110).

19. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 111).

20. Projekt uchwały w sprawie projektu Medalu 
Honorowego Zasłużony dla Gliwic (druk nr 94).

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Gli-
wice rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie 
Republiki Kazachstanu (druk nr 98).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż 
Miejska w Gliwicach (druk nr 115).

23. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk 
nr 113).

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (druk nr 114).

25. Projekt uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez 
rząd RP skutecznych działań wpływających na po-
prawę jakości powietrza w Polsce (druk nr 107).

26. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości do rozpatrzenia skargi (druk nr 99).

27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

28. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak 

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do 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. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

OBRADy NA ŻyWO

http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
mailto:gapr@gapr.pl
http://gapr.pl/
http://turystyka.gliwice.eu
https://turystyka.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu
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OGłOSZeNIA

● samodzielna(y) księgowa(y) 
wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność: księgowość – finanse, min. 
2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziana komunikatywna znajomość 
j. angielskiego, znajomość i obsługa programu OPTIMA – warunek konieczny, 
księgowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie magazynów i kont 
księgowych, sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON, sporządzanie 
kalkulacji wyrobów, księgowanie i rozliczanie zaliczek, księgowanie faktur 
sprzedaży, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● diagnosta do okręgowej stacji diagnostycznej 
wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie zawodowe, konieczne 
uprawnienia diagnostyczne powyżej 3,5 tony, zakres obowiązków: kontrola/
diagnostyka pojazdów powyżej 3 ton, miejsce pracy: Knurów;

● pracownik obsługi lady mięsnej 
wykształcenie zawodowe, komunikatywność, doświadczenie w obsłudze 
klienta – mile widziane, dbałość o ekspozycje towarów, aktualne ceny, 
praca w magazynie, przestrzeganie zasad higieny, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Delikatesy Centrum – Gliwice, ul. Skarbnika lub ul. E. Plater lub  
ul. Literatów lub ul. Czajki;

● pracownik produkcji hodowli drobiu 
wykształcenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, operator wózka 
widłowego (mile widziane), nadzór nad hodowlą drobiu, monitorowanie 
oraz prace związane z chowem, miejsce pracy: Bełk;

● optyk sprzedawca 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe optyczne mile widzia-
ne, zakres obowiązków: obsługa klienta, zamawianie szkieł okularowych, 
uczestniczenie w szkoleniach, regulacje opraw i inne zawiązane z zawodem, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice C.H. Auchan;

● nauczyciel / neurologopeda 
wykształcenie wyższe pedagogiczne z zakresu neurologopedii, doświadczenie 
w pracy z dziećmi mile widziane, kwalifikacje – dodatkowe kursy, umiejętność 
nawiązania kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi, zakres obowiązków: 
prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, prowadzenie dokumentacji ww. zajęć, opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi, 1/2 etatu, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● opiekunka w domu pomocy społecznej (osoby starsze) 
wykształcenie średnie, umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi 
i pracy w grupie, opieka i pielęgnacja pensjonariuszy (osób starszych nie-
pełnosprawnych), dwie zmiany, miejsce pracy: Sośnicowice.

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

plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 23 maja 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że 6 maja br. udostępnił specjalny formularz dotyczący  

funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
Wypełniając go i przekazując do ZDM, można w nim wyrazić swoją opinię na temat 
działania strefy lub zamieścić propozycje zmian.
Formularz dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach w zakładce KOMUNIKATY lub w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu 
Dróg Miejskich, którego siedziba znajduje się w Gliwicach, przy ul. Płowieckiej 31.
Badanie opinii publicznej prowadzone będzie do 6 czerwca 2019 r. Udział w nim 
możliwy jest tylko jeden raz i jest on całkowicie bezpłatny. Wyniki badania przedsta-
wione zostaną na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 

zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko  
inspektora ds. technicznych.

Miejsce pracy: Gliwice.
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej i umów na prace 
remontowe, w tym współudział 
przy wykonywaniu przedmiarów 
i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów ko-
nieczności i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór 
robót związanych z bieżącą eks-
ploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur 
w podległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu 
planu remontów gminnych nie-
ruchomości,

• prowadzenie dla każdej nieru-
chomości Książki Obiektu Bu-
dowlanego,

• sporządzanie kosztorysów in-
westorskich lub ich zlecanie do 
Działu Technicznego,

• uczestniczenie w zebraniach 
właścicieli lokali oraz bieżąca 
współpraca z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód 
dla firm ubezpieczeniowych, 
potwierdzanie regresów i ich 
weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie 
gminnych lokali mieszkalnych 
oraz sporządzanie protokołów 
zdawczo-odbiorczych, kart stanu 
technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne w specjalności bu-
dowlanej, 

• co najmniej 3-letnie doświad-
czenie,

• biegła znajomość MS Office, do-
świadczenie w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania 
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia bu-

dowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, 

wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na 
adres: kadry@zbmgliwice.pl z do-
piskiem „aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych” w ter-
minie do 7 czerwca 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust.1 
lit. a 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 dyrek-
tywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016  
nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zarząd Budyn-
ków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gli-
wicach danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy do celów 
rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

OfERTY PRACY

OfERTY PRACY

ObWIESZCZENIA/INfORMACjE

nabór nr kD.210.30.2019.Ge-2
urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Geodezji i kartografii 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika,  
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 24 czerw- 
ca 2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

WAŻNe DLA MIeSZkAŃCÓW!
Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały 

nowe stawki czynszów w lokalach mieszkalnych i socjalnych na terenie 
Gliwic. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2016 r. 

Od sierpnia 2016 r. stawka bazowa czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu miesz-
kalnego wynosi 5,00 zł, natomiast za 1 m² lokalu socjalnego – 1,10 zł. 
– W zasobie mieszkaniowym Miasta Gliwice systematycznie prowadzone są prace moder-
nizacyjne, związane z likwidacją niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania 
i podnoszeniu standardu lokali. Ponadto, zwyżka kosztów takich jak energia elektryczna, 
ubezpieczenie nieruchomości oraz wzrost kosztów pracy, ma przełożenie m.in. na wzrost 
kosztów utrzymania czystości, konserwacji, przeglądów, itp. Po dokonaniu szczegółowej 
analizy stwierdzono, że przy obecnie obowiązujących stawkach najmu, wpływy z czynszu nie 
pokrywają wydatków ponoszonych przez Miasto Gliwice. Dlatego podwyżka czynszów, która 
umożliwi miastu realizację zadań, jest konieczna – informuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Nowa stawka bazowa czynszu będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. Od tego 
terminu opłata za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego będzie wynosić 
5,50 zł, natomiast stawka za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego – 1,50 zł. 

AB.6740.7.3.2019 z 23 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia 
się, że na wniosek z 24 kwietnia 2019 r.:

Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Architektów (droga gminna nr 130513 S) 
w Gliwicach – etap I”.

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych 
działek (przed ich podziałem):
Obręb Ostropa Południe:
709, 711, 712, 715, 721, 816;
Obręb Ostropa Północ:
955, 956, 975, 978, 979, 982, 983, 984, 985/3, 989, 992, 993, 995, 1001, 1002, 
1005, 1034, 1045, 1048, 1051, 1165, 1166, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1179, 
1204, 1227, 1230, 1231, 1234, 1238, 1239, 1241, 1243/2, 1244, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1263/1, 1263/5, 1263/9, 1266/1, 1267, 1512, 1605, 1606, 1614, 
1616, 1621, 1622, 1629, 1645, 1646, 1651, 1652, 1659, 1660, 1666, 1667, 1671, 
1672, 1673, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689/1, 1689/2, 
1689/3, 1823, 1825, 1838, 1839, 1840, 1841/10, 1841/11, 1841/15, 1841/16, 
1841/19, 1841/21, 1841/22, 1841/23, 1841/24, 1841/26, 1841/27, 1841/28, 
1841/29, 1847, 1848, 1914, 1915, 1916, 1922, 1959, 1960, 1961, 1965/1, 1965/2.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa (pokój nr 506 na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia 
należy wnieść pisemnie, powołując się na znak niniejszego obwieszczenia w termi-
nie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody 
i materiały.

ObWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu
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OGłOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

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

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca parkingowe 
bezpośrednio przy biurach,

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

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC 

Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 543/2, obręb Politechnika, poło-
żonej w Gliwicach przy ul. kujawskiej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 11 czerwca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 250 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności części nieruchomości:

• działka nr 722, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00036926/5, o pow. 0,5863 ha, 
Bi – 0,0513 ha, Bz – 0,5350 ha,

• działka nr 738, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0196 ha, 
Bi – 0,0114 ha, Bz – 0,0082 ha,

• działka nr 740, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0560 ha, 
Bz – 0,0560 ha,

• działka nr 721, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0349 ha, 
Bz – 0,0349 ha,

• działka nr 911, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0163 ha, 
Bz – 0,0163 ha,

• działka nr 909, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0325 ha, 
Bi – 0,0269 ha, Bz – 0,0056 ha,

• działka nr 910, obręb kolej, z kW nr 
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0482 ha, 
Bz – 0,0482 ha,

o łącznej powierzchni 0,7938 ha. usytuowa-
ne na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. Cmen-
tarnej/przy ul. knurowskiej w Gliwicach.
Termin przetargu: 19 czerwca 2019 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106. 
Cena wywoławcza brutto: 950 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174.
Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną:

• dz. nr 129, obręb Przyszówka, o powierzch-
ni 0,0346 ha, kW GL1G/00138443/0, po-
łożoną przy ul. Piaskowej.

Termin przetargu: 25 czerwca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza  nieruchomości: 45 500,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT  
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku  
od towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości:

• dz. nr 710, obręb kolej, o pow. 0,3234 ha, 
zapisana w kW nr GL1G/00036926/5, 
użytek: Bp – zurbanizowane tereny nie-
zabudowane lub w trakcie zabudowy 
(0,3075 ha) oraz Bz – tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe (0,0159 ha);

• dz. nr 918, obręb kolej, o pow. 0,2382 ha, 
zapisana w kW nr GL1G/00036927/2, 
użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe.

Pow. łącznie 0,5616 ha. Położone przy  
ul. Cmentarnej/ul. Reymonta.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 809 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 80 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r. 

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.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające 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 użyczenia, stanowiące własność Mia-
sta Gliwice:
• nr 123/2019 do 12 czerwca 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 117/2019 do 7 czerwca 2019 r.,
• nr 118/2019 do 7 czerwca 2019 r.,
• nr 120/2019 do 7 czerwca 2019 r.,
• nr 121/2019 do 10 czerwca 2019 r.

Zarząd  
Budynków  
Miejskich  

II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu konkursu 
ofertowego na wysokość stawki czynszu za 
najem lokalu użytkowego położonego przy:

 ul. Granicznej 51,  
pow. 35,00 m2. 
Termin oględzin:  

7 czerwca 2019 r. od godz. 14.15 do 14.30.

Termin składania ofert:  
12 czerwca 2019 r.

Miejsce składania ofert:  
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na 
stronie www.zbm2.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokale użytkowe położone przy:

II PRZeTARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (czwar-
tek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 13 czerwca 2019 r. (czwartek) 
o godz. 10.00, wg kolejności adresów podanych w ogło-
szeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie 
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wa-
łów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty  

– kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze kon-
ta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po 
rozstrzygnięciu przetargu (wadium należy wnieść przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy 
będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego prze-
targ. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2 – do pobrania 
na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, naj-
mu, dzierżawy (załącznik nr 3 – do pobrania na stronie 
internetowej www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upraw-
nioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 
– ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr konta: 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można 
zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych w godzinach 
urzędowania, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, 

a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestni-
ka przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-mie-
sięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygoto-
waniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we wła-
snym zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania 
lokalu z  przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
5 czerwca 2019 r. (środa):
1. ul. Błogosławionego Czesława 50 – w godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 66 – godz. 9.30 – 9.45,
3. ul. Zwycięstwa 13 – godz. 10.15 – 10.30.
----------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja  
2016 r.), zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd  

Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z re-
alizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 
rozporządzenia,

3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w ro-
zumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą 
podmiotom trzecim wyłącznie w celu wykonywania niniejszej 
umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń,

4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku 
prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez 
okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia swoich danych,

6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczą-
cych Pani/Pana  narusza przepisy rozporządzenia.

1. ul. Błogosławionego Czesława 50 (u-1), front, 
parter, lokal użytkowy o pow. 17,44 m2. Lokal składający 
się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje: elektryczną 
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC – brak, ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować 
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami). Stan techniczny lokalu – do remontu. W nierucho-
mości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,50 zł
Wadium: 392,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

2. ul. Błogosławionego Czesława 66 (u-1), front, 
parter, lokal użytkowy o pow. 47,21 m2. Lokal składający 
się z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną 
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC – w lokalu, ogrzewanie – brak (w lokalu należy zasto-
sować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami). Stan techniczny lokalu – do remontu. 
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1062,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,54 m2, której stawka 
nie podlega licytacji i wynosi:
5,54 m2 x 3,00 zł/m2 = 16,62 zł miesięcznie plus podatek VAT 
wg stawki czynszu aktualnej na dzień zapłaty.

3. ul. Zwycięstwa 13 (u-4), oficyna, I piętro, lo-
kal użytkowy o pow. 276,85 m2. Lokal składający się  
z 19 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną 
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC – w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan technicz-
ny lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 pow. lokalu: 9,50 zł
Wadium: 7890,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGłOSZeNIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) za-
równo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu),  
jak i  urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) został podany do 
publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości przeznaczo-
ne do wydzierżawienia, stanowiące własność Gminy Gliwice: 

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
29 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako 
działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 534 000,00 zł*
Wadium: 54 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5400,00 zł
*Cena nieruchomości, tj. 352 000,00 zł (co stanowi 65,92% 
ceny) zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
2174 z późn. zm.). W pozostałej części, cena nieruchomości, 
tj. 182 000,00 zł (co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest 
z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek 

RIVb – grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księga wie-
czysta nr GL1G/00014972/2,

• działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w północnej części miasta 
Gliwice, przy ul. Toszeckiej 183 (droga wojewódzka  
nr 901). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszka-
niowa, drobne punkty handlowo-usługowe. Nierucho-
mość zabudowana (w ok. 5%) budynkiem o charakterze 
mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym. 
W pozostałej części działki porośnięte są dziko rosnącą 
roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. 
Teren częściowo ogrodzony. Kształt działek regularny, 
zbliżony do wydłużonego prostokąta. 
Działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, zabudo-
wana jest budynkiem o charakterze usługowo-miesz-
kalnym. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczo-
ny, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. 
Wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek składa 
się  z lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 65 m2 
i lokalu użytkowego o pow. użytkowej 24,7 m2. Stan 
techniczny i funkcjonalny ocenia się jako zły. Budynek 
został wyłączony z użytkowania. Przedmiotowy budynek 
w całości położony jest po stronie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, po której nie jest dopuszczone wznoszenie 
budynków. Oznacza to, że w przypadku rozbiórki bu-
dynku nie będzie możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki położony 
jest budynek gospodarczy o pow. zabudowy ok. 10 m2, 
wykonany z pustaków. Budynek został wyłączony z użyt-
kowania.   
Skomunikowanie nieruchomości może odbywać się 
zjazdem istniejącym. Z uwagi na fakt, że zjazd zloka-
lizowany jest w zasięgu oddziaływania skrzyżowania, 
na terenie działki może być prowadzona działalność 
nie wymagająca dużego ruchu pojazdów. Ewentualna 
realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one od 
natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja 
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 
nr 204 w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą 
ochronną, o łącznej pow. gruntu objętą służebnością 
wynoszącą 61,57 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczy-
stej nr w GL1G/00014972/2 w dziale III – elektroniczny 
dostęp do treści księgi wieczystych na stronie: https://
ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice Zachód, zlokali-
zowana jest wiata przystankowa i fragment chodnika 
wzdłuż ul. Toszeckiej. W związku z powyższym przed 
jej zbyciem zostanie ustanowiona nieodpłatna i nie-
ograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz 
Miasta Gliwice, polegająca na prawie korzystania z czę-
ści nieruchomości niezbędnej do korzystania z wiaty 
przystankowej oraz jej eksploatacji i modernizacji,  
o pow. ok. 10 m2.
Ponadto przy wschodniej granicy działki nr 204 znajduje 
się punkt oświetleniowy wraz z kablem elektroenerge-
tycznym zasilającym oświetlenie, będące własnością 
firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A., stanowiący ele-
ment miejskiej sieci oświetleniowej.
Od północy działka nr 204 graniczy z działką nr 418, ob-
ręb Czechowice Zachód, stanowiącą rów melioracyjny. 
Przyszły właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również 
zakaz zabudowy i grodzenia w odległości 3 m od skarpy.
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren działek prze-
biegają następujące sieci: elektroenergetyczna, kana-
lizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadze-
nia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-

wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. 
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy 
rowerowej nr 9 wzdłuż ul. Toszeckiej.
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 nieruchomość. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, po-
łożone są na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice”. Plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 
2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 205/1 oraz 
przeważająca część działki nr 204 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 2MNU opisanym jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolami 8ZNW, opisanym 
jako tereny zieleni niskiej i wysokiej związanej z doli-
nami cieków wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 3WSc 
opisanym jako tereny wód powierzchniowych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do 
5MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d);

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i pomocnicze,
b) garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
f) obiekty małej architektury;

(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
(…)

b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondygnacji nadziem-

nych,
d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi związane 

z obsługą pojazdów i warsztaty,
(…).
Na ww. terenie 2MNU ustalona została na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. planu, ilekroć w planie jest 
mowa o „terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje 
mieszkaniowa i usługowa mogą występować samodziel-
nie lub łącznie, w dowolnych proporcjach”.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW do 
18ZNW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
b) mosty i kładki,
c) cieki i zbiorniki wodne,
d) rowy odwadniające,
e) obiekty małej architektury,
f) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WSc do 
19WSc obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody śródlądowe płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa 
„OW” obserwacji archeologicznej. Ponadto obszar planu 
położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 204 i 205/1, 
obręb Czechowice Zachód, oraz z uwagi na wyznaczoną 
na terenie 2MNU linię zabudowy, a także istniejący 
w sąsiedztwie rów melioracyjny, zagospodarowanie 
ww. działek zgodnie z planem może być ograniczone.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 lipca 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 106.
5. Wadium
Wadium w wysokości 54 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 

działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 24 lipca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez 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 miesię-
cy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19  
z 27 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
niezabudowana działka nr 204 i zabudowana działka  
nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, o łącznej po-
wierzchni 0,3932 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Toszeckiej 183, z KW nr GL1G/00014972/2, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nie-
ruchomości 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 (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 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 28 sierpnia 2019 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. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19  
z 27 marca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 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 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2204 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).

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 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

INFORMACJA SZCZeGÓłOWA O OCHRONIe DANyCH OSOBOWyCH ZBIeRANyCH PRZeZ uRZąD MIeJSkI W GLIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu roz-
patrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie da-
nych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail 
i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych 
jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo 
prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda 
na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych 
w oparciu o porozumienia, o których mowa w szcze-
gólności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiato-
wym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia 
spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostę-
pie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z za-
kresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie 
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 
e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu 
w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycię-
stwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując 
formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kon-
taktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzy-
stać z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich da-

nych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie 
ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do 
momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopusz-
czają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, 
może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie 
dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tra-
dycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną 
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne 
mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z reali-

zacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie 
Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgod-
ne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może 
uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wyni-
kające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom orga-

nizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa na-

kłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia 
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych 
danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-
zów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakre-
su działania archiwów zakładowych  lub z przepisów 
szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami 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 uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

UŻYTkOWE

MIESZkALNE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. NADRZeCZNA, garaż  
nr 1, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., 
godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin:  
25 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 
2019 r.

• uL. kORCZOkA 47, lokal  
nr III, parter, pow. 107,61 m2, 
4 pomieszczenia, WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., 
godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
239 700,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin:  
25 czerwca 2019 r. od godz. 11.00 
do 11.15, po wcześniejszym  
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2  
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 
2019 r.

• uL. kORCZOkA 47, lokal  
nr II, parter, pow. 234,91 m2 

+ 4 piwnice i 2 korytarze: 
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 
3 korytarze, 2 sanitariaty, 
WC, klatka schodowa, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., 
godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
204 700,00 zł
Wadium: 10 300,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin:  
25 czerwca 2019 r. od godz. 11.00 
do 11.15, po wcześniejszym  
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2  
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 
2019 r.

• PL. JAŚMINu 8, lokal nr I, 
parter, pow. 130,00 m2,  
8 pomieszczeń, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 
2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
174 160,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2019 r. 
od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin:  
25 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15, po wcześniejszym  
zgłoszeniu w ROM 1  
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 
2019 r.

• uL. DASZyŃSkIeGO 3, lo-
kal nr 15, III piętro, pow.  
34,66 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpo-
kój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
105 000,00 zł

Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2019 r. 
od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin:  
25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym  
zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńska 44C w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 
2019 r.

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 
2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

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

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

nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia, stanowią-
cych własność Miasta Gliwice:
• nr 151/2019 do 5 czerwca 2019 r.,
• nr 161 – 163/2019 do 10 czerwca 

2019 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz na-
jemcy wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki:
• nr 140 – 143/2019 do 5 czerwca 

2019 r.,
• nr 152 – 156/2019 do 11 czerwca 

2019 r.,
• nr 159 – 160/2019 do 10 czerwca 

2019 r.; 

lokali przeznaczonych do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu 
wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 158/2019 do 10 czerwca 2019 r.;

nieruchomości lokalowych prze-
znaczonych do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu:
• nr 150/2019 do 11 czerwca 2019 r.;

lokalu użytkowego przeznaczo-
nego do sprzedaży na rzecz na-
jemcy wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu:
• nr 157/2019 do 11 czerwca 2019 r.

• nr ZDM/13/2019 do 10 czerwca 2019 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMUjE,

http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://ekw.ms.gov.pl
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
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