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Arena Gliwice – najnowszy, najnowocześniejszy i jeden z największych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce – oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Pierwsze
wielkie wydarzenie, transowe show Armina van Buurena ASOT 850 przyciągnęło
do Areny ponad 14 000 widzów, w tym ponad 2 000 gości z zagranicy. Dzień później
na Małej Arenie wystartowały Mistrzostwa Europy w Ju-Jitsu. 322 zawodników
z 22 krajów rywalizowało w różnych kategoriach o najlepsze miejsca. Opinie
zarówno widzów, jak i organizatorów jednoznacznie wskazują, że obiekt zdał
egzamin.

>>4

druga strona w obiektywie
Dzień Dziecka w Gliwicach. Moc atrakcji!

Brawo Magda!

1 czerwca należał do najmłodszych. Na uczestników pikniku rodzinnego czekały stoiska
z megagrami, konkursy z nagrodami i balonowe zoo. Był też wyjątkowy pokaz Bike Trail
Show, czyli akrobacje rowerowe na mobilnej scenie, a także niesamowite koncerty.
Wystąpili idole nastolatków – Michał Szczygieł i Sylwia Lipka. (fot. UM Gliwice)

Gliwiczanka Magdalena Grygiel, na co dzień zawodniczka Iskry Zabrze, zdobyła złoty medal w gimnastyce sportowej na XXIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Halowych. Magdalena pokonała rywalki w wieloboju indywidualnym.
Gratulujemy i życzymy dalszym sukcesów. (fot. archiwum prywatne Magdaleny Grygiel)

MuSHELLka powraca i wygrywa

Rowerem po zielonych Gliwicach

Dobra passa politechnicznego zespołu SmartPower trwa! Podczas rundy przygotowawczej do Shell Eco-marathonu z reaktywowanym po latach pojazdem MuSHELLka,
studenci z Gliwic zajęli pierwsze miejsce w kategorii BatteryElectric Prototype! Zawody
we Francji były przymiarką do mistrzostw Shell Eco-marathon Europe, które odbędą
się na początku lipca w Londynie. Trzymamy kciuki! (fot. Politechnika Śl.)

10 czerwca wystartuje pierwszy w tym roku rajd rowerowy z cyklu „Zielone
Gliwice – Ekologiczne Miasto”. Rajd rozpocznie się 10 czerwca (niedziela), o godz.
11.00, tradycyjnie przed Urzędem Miejskim (ul. Zwycięstwa 21). Nie trzeba się
wcześniej zapisywać. W imprezie może wziąć udział każdy, kto stawi się w miejscu
zbiórki. (fot. S. Tomala)

Gliwicka polonistka naprawia świat

Wybiegała pierwsze miejsce

Anna Hora-Lis nie jest zwykłą „panią od polskiego”. Od czterech lat prowadzi w gliwickim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 przy ul. Tarnogórskiej 59 lekcje on-line, w których
oprócz uczniów szkoły uczestniczą ich rówieśnicy z krajów takich jak Uganda, Kenia,
Pakistan, Irak, Syria, Bangladesz, Somalia, Mauritius, Libia. Młodzież rozmawia o kulturze,
tradycji i problemach dnia codziennego. (fot. archiwum prywatne / Facebook)

Złoto zdobyte na Pucharze Regionalnym Dzieci Młodszych, Dzieci i Młodzików we
wspinaczce sportowej na czas w Bytomiu to kolejny sukces młodej reprezentantki
GTW Akademii Wspinania w Gliwicach, Mileny Ciechanowskiej. Milena wystartowała w kategorii Młodziki i zostawiła konkurencję daleko w tyle. Gratujemy!
(fot. GTW Gliwice)
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z miasta

Liderzy z prawdziwego zdarzenia

W Gliwicach nie brakuje prężnie funkcjonujących organizacji społecznych i osób, które popychają innych
do działania. 28 maja podczas gali Liderów Społecznych Gliwic doceniono i nagrodzono tych, którzy
w swoim środowisku wyróżnili się życzliwością i gotowością do pracy na rzecz innych. Rozstrzygnięto
także konkurs Gliwicki Promotor Kultury.

W gali wręczenia nagród w Scenie Bajka
– Kinie Amok wziął udział wiceprezydent
Gliwic Krystian Tomala. – W imieniu samorządu dziękuję wszystkim nagrodzonym
za szczere oddanie i poświęcenie na rzecz
naszej lokalnej społeczności – mówił wiceprezydent Tomala.
Liderzy zostali wybrani w pięciu kategoriach.
Wyróżnienia za działalność w 2017 roku trafiły do Organizacji Roku, Lidera Społecznego
i Biznesowego Dobroczyńcy. Prezydent Miasta Gliwice uhonorował również najlepszą
Inicjatywę Roku 2017 i przyznał tytuł Debiut
Roku organizacji, która działa od niedawna,
ale ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Wszyscy otrzymali statuetki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej Tęcza. Biznesowy Dobroczyńca
Roku otrzymał dodatkowo obraz przekazany przez Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u,
a laureaci pozostałych kategorii nagrody
finansowe o łącznej wysokości 12 tys. zł.

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami” – wygrana
w kategorii Debiut Roku 2017
Organizacja ma pod opieką blisko 70 rodzin
zastępczych na terenie Gliwic. Ich pomoc jest
nieoceniona!
Fundacja Music Art – wyróżnienie w kategorii Debiut Roku 2017
Zajmuje się organizacją koncertów – zarówno uzdolnionych debiutantów (na
przykład z cyklu „Muzyczna Radiostacja”),
jak i profesjonalnych muzyków.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince – wygrana w kategorii Organizacja Roku 2017
Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą pożary
w Brzezince, ale także angażują się w życie
kulturalne i społeczne dzielnicy. Zorganizowali między innymi Strażacki Festyn
Sportowy Dla Dzieci.
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM
„Sezam” – wyróżnienie w kategorii Organizacja Roku 2017
Oferta pomocy Sezamu obejmuje osoby z chorobami neurologicznymi oraz
ich rodziny. Stowarzyszenie prowadzi
między innymi Gliwickie Centrum
Usług Szkoleniowych, w którym można
skorzystać np. z nieodpłatnych usług
asystentów wspierających osoby niepełnosprawne czy wypożyczyć sprzęt
rehabilitacyjny.

fot. UM Gliwice

Konkurs Liderzy Społeczni Gliwic to plebiscyt
ogłaszany przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Tworzą go mieszkańcy, bo każdy może zgłosić
swoją propozycję i pokazać innym wartościowe inicjatywy i organizacje, które zasługują
na uhonorowanie. Całą akcję konkursową
koordynuje Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych. – Mamy w mieście liderów,
którzy są naszym skarbem, bo to oni pokazują, gdzie są potrzeby i możliwości – mówi
Andrzej Gillner, dyrektor GCOP-u.

Konkurs Liderzy Społeczni Gliwic odbył się już po raz dziesiąty. Na uroczystej gali
gliwicki samorząd reprezentował Krystian Tomala, zastępca prezydenta miasta

Podaj Dalej – wygrana w kategorii Inicjatywa Roku 2017
Akcje Stowarzyszenia Przed Siebie organizowane pod wspólnym hasłem Podaj Dalej
okazały się strzałem w dziesiątkę. Społecznicy cyklicznie zbierają od mieszkańców
różne przedmioty codziennego użytku,
które później trafiają do osób potrzebujących. W 2017 roku były to błyskotki dla
kobiet w trudnej sytuacji życiowej oraz
zimowa odzież w ramach Wymiany Ciepła.
Igry 2017 – wyróżnienie w kategorii Inicjatywa Roku 2017
Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej
co roku organizuje najfajniejszą imprezę
studencką na Śląsku i za to należy im się
gromkie DZIĘ-KU-JE-MY!
Zofia Trzeszkowska-Nowak – wygrana
w kategorii Lider Społeczny Roku 2017
Zajmuje się integracją środowiska seniorów
w Fundacji W To Mi Graj i działa społecznie
jako przewodnicząca zarządu Rady Osiedla
Zatorze. W swojej dzielnicy koordynuje także Kawiarenkę Seniora. Oprócz tego pracuje
z młodzieżą jako street worker w projektach
prowadzonych przez Stowarzyszenie GTW
metodą pedagogiki ulicy.

Laureaci otrzymali statuetki wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
Tęcza, dodatkowo Biznesowy Dobroczyńca Roku otrzymał obraz przekazany przez Okręg
Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u
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Barbara Balon – wyróżnienie w kategorii
Lider Społeczny Roku 2017
Przewodnicząca Uczelnianego Zarządu
Samorządu Studenckiego Politechniki
Śląskiej to żywe srebro. W 2017 roku była
zaangażowana w organizację Igrów, zbiór-

kę krwi, charytatywny koncert i kabareton
oraz cykl szkoleń dla start-upów.
FP Instruments sp. z o. o. – wygrana
w kategorii Biznesowy Dobroczyńca Roku
2017
Firma została nagrodzona za wsparcie
Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego.
Salon Młodej Sztuki – wyróżnienie w kategorii Biznesowy Dobroczyńca Roku
2017
Galeria sztuki działająca na gliwickiej
starówce, która wspiera między innymi
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. SMS udziela się
także podczas akcji Kaczyniec Kulturalnie
i ArtNocy.
Dodatkowo podczas gali ogłoszono laureata konkursu Gliwicki Promotor Kultury,
organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Gliwicach oraz Zespół Branżowy ds. Kultury. Za najbardziej innowacyjną
kampanię promującą gliwickie wydarzenie
kulturalne uznano MajsterSztuk, czyli
festiwal dla majsterkowiczów i złotych
rączek, który z powodzeniem wypromował
Warsztat Miejski w Gliwicach.
Gościem specjalnym wydarzenia był
Michał Sobierajski, pochodzący z Gliwic
muzyk, kompozytor, tekściarz i aranżer,
który w finale programu „The Voice of
Poland” zajął wysokie III miejsce. (mm)
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Arena Gliwice – najnowszy, najnowocześniejszy i jeden z największych obiektów widowiskowo-sportowych
w Polsce – oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Widownia na ponad 17 tys. osób, 10 ha terenu wokół do wykorzystania na imprezy plenerowe i ponad 30 imprez zaplanowanych jeszcze w tym roku – te liczby są imponujące.
Nie dziwi więc, że Arena jeszcze przed oficjalnym otwarciem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Podczas
Dni Otwartych obiekt zwiedziło ponad 31 tys. osób, a wielkie transowe show Armina van Buurena – ASOT 850
– przyciągnęło ponad 14 000 widzów, w tym ponad 2 000 gości z zagranicy.

W okresie swojej świetności gliwicki stadion był miejscem wielu imprez o randze
regionalnej oraz krajowej. Komplet widzów,
36 tysięcy osób, przyciągnął w 1969 roku
Wyścig Pokoju – na terenie Stadionu XX-lecia zlokalizowano metę jednego z etapów.
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Pod koniec lat 80. Piast Gliwice przeniósł
się na swój obiekt przy ulicy Okrzei. Wraz
z upływem lat stary stadion niszczał i popadał w ruinę. Najwięcej szkód wyrządziła powódź z 1997 roku. Woda podmyła
wtedy między innymi trybuny, które nie

Widowiskowo-sportowa Arena Gliwice
jest najnowocześniejszym i jednym z największych obiektów tego typu w Polsce.
W całym kompleksie dominuje budynek
Dużej Areny, która pomieści ponad 17 tys.
widzów. Zamontowany w niej spektakularny system podwieszenia scenicznego
spełnia wymagania organizatorów największych show. Dzięki przyjętym rozwiązaniom
technicznym, poza różnego rodzaju wydarzeniami muzycznymi i targowymi, w Arenie
można rozgrywać także zawody sportowe
o randze międzynarodowej w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce

ręcznej, halowej piłce nożnej oraz boksie,
zgodnie z wymaganiami międzynarodowych związków i federacji sportowych.
Przylegająca do niej Mała Arena, która pomieści 3 360 widzów, to idealne
miejsce do organizowania wydarzeń
sportowych, kulturalnych i targowych dla
nieco mniejszej publiczności. Znajduje się
tam m.in. najwyższa w Europie ścianka
wspinaczkowa, której wielofunkcyjność
umożliwia zawodnikom trening w trójboju olimpijskim. Wysokość ścianki sięga 18
metrów, a długość dróg sportowych – do
25 metrów. Warunki techniczne i skala
obiektu pozwolą na korzystanie ze ściany
przez 80 osób jednocześnie.
Całość dopełnia budynek fitness, 5 sal
konferencyjnych na łącznie 500 miejsc
i górna płyta dwupoziomowego garażu
przystosowana do organizacji imprez i wystaw plenerowych. To wszystko sprawia,
że możliwości wykorzystania Areny Gliwice
są praktycznie nieograniczone.
fot. UM Gliwice

Akademicka 50 to szczególny punkt
na mapie Gliwic, w którym przeszłość
spotyka się z przyszłością. Miejsce to
od lat kojarzone jest z areną sportową i widowiskową. W miejscu, gdzie
obecnie stoi Arena Gliwice, 2 września
1936 roku został oficjalnie otwarty
stadion gliwickiego klubu sportowego
„Vorwärts”. Obiekt został jednak zniszczony w czasie wojny, a nowy stadion
przy ówczesnej ulicy Katowickiej powstał dopiero w połowie lat 60. Nosił
nazwę „XX-lecia”, bo aż dwie dekady
zajęła jego odbudowa. Tutaj występował Piast Gliwice, a na murawie, oprócz
spotkań ligowych, rozgrywane były mecze pucharowe z Lechem Poznań czy
Gwardią Warszawa. To na tym stadionie
trenował Kazimierz Fabrykowski, rekordzista i pierwszy Mistrz Polski w skoku
wzwyż.

Jedna
Arena, wiele
możliwości

Spektakularny system podwieszenia
scenicznego spełnia wymagania
organizatorów największych show

fot. J. Grycz

Od stadionu
do Areny

fot. materiały Muzeum w Gliwicach

nadawały się do użytku. W 2013 roku na
miejscu stadionu XX-lecia rozpoczęto
budowę Areny Gliwice.

18 m wysokości, 25 m dróg.
To największa ścianka
wspinaczkowa w Europie
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arena gliwice
Do Gliwic przyjechało ponad 2 000 gości
z zagranicy

Sportu i Rekreacji została wyremontowana, kończy się również modernizacja
jednego z największych parków w Gliwicach – parku Chrobrego.

fot. TME Events

Okno
na świat

Pierwsza wielka impreza odbyła się w Arenie Gliwice 30 maja, scenę zajęli światowej
sławy DJ-e. Komplet biletów na występ holenderskiego producenta trance, Armina van
Buurena i przygotowane przez niego show
ASOT 850 „Be In The Moment”, rozszedł się
błyskawicznie. Gliwice były jedynym mia-

Te oczekiwania z pewnością się spełnią, ponieważ Arena Gliwice pokonuje
konkurencję m.in. dostępnością. Gliwice, położone są przy skrzyżowaniu
autostrad A1 i A4 oraz połączone są
z innymi miastami konurbacji Drogową
Trasą Średnicową, co sprawia, że jest
to jedno z najlepiej skomunikowanych
miast w Polsce. Arena Gliwice znajduje
się prawie w samym centrum miasta –
z dworca PKP można do niej dojść nawet
pieszo, przez pięknie odnowioną część
kampusu Politechniki Śląskiej.

Arena
zmienia
Gliwice

ASOT 850 przyciągnął do Areny Gliwice
ponad 14 000 widzów
Układ komunikacyjny wokół Areny został
przystosowany do wzmożonego ruchu
– przebudowano ulice Akademicką, Kujawską oraz Panewnicką. Pojawiły się tam
dodatkowe pasy ruchu do lewoskrętów
oraz sygnalizacja świetlna, podłączona do
działającego w mieście systemu detekcji.
Powstały dodatkowe przejścia dla pieszych
oraz ścieżki rowerowe. Wzdłuż przebudowanych ulic zainstalowano nowoczesne
i energooszczędne latarnie, zgodnie z wdrażanym masterplanem oświetlenia Gliwic.
Przy samej Arenie znajduje się aż 800 miejsc
parkingowych. Oprócz tego, na czas imprez,
dostępne będą zlokalizowane w sąsiedztwie 3 parkingi Politechniki Śląskiej.
Wiele zmieniło się również w otoczeniu
Areny Gliwice. Pobliska hala Ośrodka

Układ komunikacyjny wokół
Areny został przystosowany
do wzmożonego ruchu
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stem w Polsce i jednym z 5 miast na świecie,
w których zaplanowano na ten rok to niezwykłe wydarzenie. Impreza przyciągnęła do
Areny Gliwice 14 000 widzów, w tym – według szacunków operatora obiektu – ponad
2 000 gości z zagranicy, między innymi z USA,
Kolumbii, Chin, Szwecji, Niemiec, Anglii czy
Rosji.
Dzień później, 1 czerwca, w Arenie
Gliwice rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Ju-Jitsu. Na matach mierzyło się
w sumie 322 zawodników z ponad 20
europejskich krajów. Mała Arena przyniosła szczęście polskim sportowcom.
Nasza reprezentacja zdobyła podczas
tych mistrzostw najwięcej medali – aż
19. Szczegółową relację z mistrzostw
publikujemy na stronie 6.

fot. TM. Baranowski

Prężnie działająca Arena Gliwice to
ogromny impuls rozwojowy dla miasta. – Liczymy na rozwój tych dziedzin
gospodarki, które teraz nie działają
zbyt prężnie, impuls gospodarczy oraz
przyciągniecie nowych mieszkańców.
Wskazują na to doświadczenia innych
miast, w których powstały takie obiekty.
Liczymy, że w Gliwicach będzie podobnie – mówi prezydent Gliwic, Zygmunt
Frankiewicz.

fot. TME Events

Atuty Areny Gliwice otwierają przed
miastem nowe perspektywy. Organizowanie wielkich widowisk muzycznych
i imprez sportowych o randze międzynarodowej z pewnością podniesie
atrakcyjność miasta i całej metropolii
na mapie Europy.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Mocny
akcent na
początek

30 imprez
jeszcze
w tym roku
Jak zapowiada operator, kolejnych 30 wydarzeń odbędzie się w Arenie Gliwice jeszcze
w tym roku. Na co będzie można się wybrać?
Nie zabraknie emocji sportowych – 8 września w Arenie Gliwice odbędą się niezwykle
widowiskowe zawody futbolu amerykańskiego kobiet, a 20 września – DSF Kickboxing
Challenge. W październiku kolejne, wielkie
muzyczne show – Sensation White oraz
Polska Noc Kabaretowa. 26 listopada zagra
światowej sławy muzyk jazzowy, Markus
Miller. Nie zabraknie również atrakcji dla
dzieci, w grudniu w Arenie Gliwice będą się
bawić na Disney On Ice.
Zapełnia się również kalendarz na kolejne
lata. Zgodnie z zapowiedziami, Arena Operator sp. z o.o. będzie dążyć do tego, by
w każdym roku w Gliwicach odbywało się
kilkadziesiąt wielkich wydarzeń muzycznych,
sportowych, rodzinnych czy społecznych oraz
ponad sto mniejszych, na Małej Arenie. (kr)

Arena
Gliwice
w pigułce:
Inwestor: Miasto Gliwice
Projekt: konsorcjum
firm Perbo-Projekt
z Krakowa oraz Modern
Construction System
z Poznania
Wykonawca: Mirbud S.A.
Koszt inwestycji:
ok. 353 mln zł
Operator obiektu: Arena
Operator sp. z o.o.
Powierzchnia terenów
zewnętrznych – ok. 10 ha
Kubatura obiektu –
ponad 530 000 m3
Powierzchnia całkowita –
70 000 m2
Duża Arena: 17 178 widzów
Mała Arena: 3 360 widzów
5

SPORT / komunikat

19 medali dla Polaków w Arenie Gliwice!
Kadra Polski na mistrzostwa Starego Kontynentu w Gliwicach,
rozgrywane w Małej Arenie,
liczyła 40 zawodników i zawodniczek. Reprezentanci wystartowali
w konkurencjach fighting (walki
sportowe), ne-waza (walki parterowe), duo classic, duo show
i duo mix. W sumie zgłoszonych
do zawodów było 322 uczestników z 22 krajów. W tym roku po
raz pierwszy w ME rywalizowali
również mastersi, czyli zawodnicy
powyżej 35. roku życia, zgłaszający
się do walk indywidualnie.
Dwa złote krążki w różnych konkurencjach (ne-waza i fighting)

fot. Gliwice TV

Siedem złotych, pięć srebrnych i siedem brązowych
medali zdobyli Polacy w Gliwicach podczas zakończonych w niedzielę Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu. Paweł
Bańczyk (BJJ Factory Gliwice) ze srebrem w ne-wazie!
Biało-Czerwoni wygrali klasyfikację krajów.
wywalczyła Justyna Sitko. Paweł
Bańczyk z gliwickiego klubu BJJ
Factory zdobył srebro w kategorii
ne-waza (85 kg). W kończących
imprezę zawodach drużynowych
Polacy pokonali Austrię, Belgię,
a w finale ulegli Francuzom.
Medale Polaków: złote – Justyna
Sitko (fighting, +70 kg i ne-waza, +70 kg), Magdalena Giec
(fighting, 49 kg), Martyna Bierońska
(fighting, 55 kg), Robert Henek
(ne-waza, 77 kg), Piotr Bagiński
(ne-waza, 94 kg), Klaudia Mitko
(ne-waza, 62 kg), srebrne – Maciej Polok (ne-waza, 69 kg), Paweł
Bańczyk (ne-waza, 85 kg), Martyna

Robert Perc

Bierońska (ne-waza, 55 kg), Sandra
Pniak (ne-waza, 62 kg), drużyna,
brązowe – Sandra Szopa/Ryszard
Matuszczyk (duo show mixed),
Rafał Riss i Arnold Ratajski (obaj

fighting, +94 kg), Marta Walotek
(fighting, 62 kg), Kamil Umiński
(ne-waza, +94 kg), Maciej Kozak
(ne-waza, 85 kg), Magdalena Zaszczudłowicz (ne-waza, +70 kg).

Rinaldo ORLANDI

Jeden z założycieli Międzynarodowej Federacji
Ju-Jitsu, Przewodniczący Komisji
Etycznej Międzynarodowej
Federacji Ju-Jitsu

Prezydent Europejskiej
Unii Ju-Jitsu

Przy okazji mistrzostw zwiedziłem całą gliwicką Arenę. Muszę
przyznać, że to piękny obiekt
sportowy i najlepsza hala, jaką
ostatnio widziałem. Z racji funkcji, którą sprawuję wiele podróżuję
i mam punkt odniesienia do takich porównań.
W Gliwicach widzę możliwość przeprowadzenia
Mistrzostw Świata i dużych międzynarodowych
turniejów.

Spędziłem pewien czas na zapleczu tych mistrzostw i jestem
bardzo zadowolony. Hala – fantastyczna. Świetnie rozchodzi się
w niej dźwięk. Wszelkie komunikaty
i ogłoszenia dla zawodników brzmiały
bardzo wyraźnie, bez efektu echa. Ekran, który pokazywał wyniki, różnicując informacje za pomocą niebieskich i czerwonych napisów, był bardzo czytelny nawet
z dużej odległości.

Podczas poprzednich Mistrzostw
Europy 2017 w Ju-Jitsu (w Banja
Luce) Biało-Czerwoni także sięgnęli po 19 krążków. 

(kik)

Rick FROWYN
Sekretarz Generalny
Europejskiej Unii Ju-Jitsu

Poziom zawodów był ekstremalnie wysoki. Widzieliśmy
mnóstwo świetnych zawodników, w tym mastersów – byłych
czempionów swiata i mistrzów
Europy, którzy ostro rywalizowali na
matach. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy ich starcia w ramach wydarzenia tej rangi. Gliwicka Arena
doskonale się sprawdziła. Chętnie zabrałbym ją do
Holandii!

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 14 czerwca 2018 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2018 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia
nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr
4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia z tytułu inkasa.
6. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Rady Miasta
Gliwice z 14 maja 2015 r. w sprawie
określenia zwolnień z podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc
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na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego, pomoc na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta za 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta
Gliwice z wykonania budżetu za 2017 r.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 października
2012 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za
parkowanie na terenie miasta Gliwice.
11. Projekty uchwał w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych
gminnych niektórych ulic na terenie
miasta Gliwice.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 1082, obręb Stare
Miasto, położoną przy ul. Zygmunta

Starego 19 w Gliwicach, stanowiącą
własność Miasta Gliwice.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia nowych umów dzierżawy i wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Gliwice, położonej
w Gliwicach przy ul. Gen. Władysława
Sikorskiego.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego i zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Zabrskiej.
15. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego i zawarcie na czas
nieoznaczony umów dzierżawy nieruchomości położonych w Gliwicach.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze.
17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego „dzielnicę Stare
Gliwice”.
18. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
– Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół
zaocznych, psychologów, pedagogów,
logopedów, doradców zawodowych
oraz terapeutów pedagogicznych
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania stypendiów Prezydenta
Miasta Gliwice w ramach „Miejskiego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących
mieszkańcami miasta Gliwice”.
20. Projekt uchwały w sprawie zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach.
21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Prezydenta Miasta
Gliwice.
22. Projekty uchwał w sprawie nadania
statutów Osiedlom
Ostatecznie ustalony i podpisany przez
Przewodniczącego Rady Miasta porządek
sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej w dn. 7 czerwca br.
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym –
Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże
się 14 czerwca br.
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fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

nie przegap!

(Elektro)Radiostacja
Święto Szlaku Zabytków Techniki zbliża się wielkimi krokami. Maszyna do świata przemysłu wystartuje
9 czerwca przy Radiostacji. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki klubowej – Mandee, Maria Mathea i megapopularny C-BooL. Nie zabraknie też innych atrakcji – w planach jest rodzinny piknik i pasjonujące warsztaty.

Ona ma siłę!

pyskowicki didżej doskonale znany miłośnikom muzyki klubowej i house. Jego
single są notowane na liście AirPlay – Top
i regularnie grane w stacjach radiowych.
C-BooL triumfował także na imprezach
muzycznych, takich jak Eska Music Awards
i Polsat SuperHit Festiwal.

Kierunek:
przemysłowe
atrakcje
Na najbardziej interesującej trasie turystyki
industrialnej w Polsce znajdują się aż trzy
gliwickie obiekty. Poza Radiostacją Industriada zawita także do Oddziału Odlewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37),
który mieści się w dawnej maszynowni KWK
Gliwice. Na co dzień można tam obejrzeć
XIX-wieczne wyroby działającej w Gleiwitz
Królewskiej Odlewni Żelaza.

Będzie można poszaleć na karuzeli weneckiej
i zajrzeć do oddziału Muzeum w Gliwicach,
w którym będzie okazja, by zwiedzić wystawę stałą albo wziąć udział w warsztatach.
Dzieci i dorośli zajrzą do maszynowni i sali nadajnika, gdzie sprawdzą, co słychać w radiu.
W parku przy Radiostacji muzealnicy będą
też prezentować doświadczenia, między
innymi elektryczne i elektromagnetyczne.
Rodzinny piknik zaplanowano między godz.
14.00 a 19.30, a oddział Muzeum w Gliwicach będzie czynny już od godz. 12.00.

Podczas Industriady muzealnicy zapraszają na
atrakcje pod hasłem „Kobieta jest boginią –

Elektrorytmy
pod gołym
niebem
Wieczorem, o godz. 19.30, przy Radiostacji wystąpią artyści sceny elektronicznej: gliwicki didżej, producent i remikser
Mandee oraz szwedzka wokalistka Maria
Mathea. Gwiazdą wieczoru będzie C-BooL,

Trzeci obiekt na industrialnym szlaku to
Muzeum Techniki Sanitarnej (ul. Edisona
16), odrestaurowany budynek dawnej przepompowni ścieków, który przypomina mały
dworek. W placówce można zobaczyć, jak
wyglądały dawne łazienki i dowiedzieć się,
czy 100 lat temu myślano już o ekologii.

Spacerem
na Industriadę
8 czerwca, w przededniu Industriady,
zaplanowano w Gliwicach tak zwany Rozruch Maszyn, czyli innymi słowy – before
party. Pod Industriadowym sztandarem
kobiecości w Gliwicach odbędzie się spacer

herstoryczny. Poprowadzą go kobiety przebrane za żony znanych górnośląskich przemysłowców – opowiedzą gliwickie historie
z kobiecego punktu widzenia i z kobietami
w roli głównej.
Początek trasy będzie zlokalizowany na
Rynku, gdzie w kamienicy pod numerem 17
mieszkał John Baildon. Dalej uczestnicy zobaczą między innymi Willę Caro i gmach sądu,
w którym niegdyś mieściła się rezydencja
rodu Ballestremów. Koniec spaceru planowany jest przy dawnym Kanale Kłodnickim,
obok Palmiarni Miejskiej. Początek imprezy
około godz. 18.00, szczegółowe informacje
są dostępne w Marinie Gliwice: e-mailowo (kontakt@marinagliwice.pl)
i telefonicznie (608-010-383).
Miasto Gliwice organizuje i finansuje gliwicką
odsłonę święta Szlaku Zabytków Techniki
przy Radiostacji i w Oddziale Odlewnictwa
Artystycznego. Koordynatorem Industriady
jest Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego. 
(mm)

fot. S. Świeżawska

Pod hasłem „Tak, to ona...” kryje się
rodzinny piknik z mnóstwem atrakcji.
W programie między innymi kreatywne
zajęcia ekoplastyczne oraz pokazy i warsztaty carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w...
owocach! Industrialne kobiety nauczą się
nie tylko sztuczek przydatnych w kuchni
– na pikniku nie zabraknie też wielu gadżetów użytecznych w codziennym życiu.

Industria jest kobietą”. Będzie można spotkać
żony i córki XIX-wiecznych przemysłowców,
zobaczyć żeliwne wizerunki ówczesnych
sławnych kobiet, zgłębić tajniki XIX-wiecznej
mody, a nawet samodzielnie wykonać bransoletkę! Oddział Odlewnictwa Artystycznego
zaprasza między godz. 12.00 a 18.00.

fot. materiały promocyjne

Po dwóch latach miejskie obchody
Industriady wracają pod Radiostację
(ul. Tarnogórska 129). W tym roku hasło
śląskiej imprezy to „Industria jest kobietą”,
a symbolem tej edycji będzie w Gliwicach
właśnie Radiostacja – modrzewiowa wieża, najwyższa wolno stojąca drewniana
konstrukcja w Europie i Pomnik Historii.
To gliwicki symbol postępu, wytrzymałości
i ważnych wydarzeń.

C-BooL
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Maria Mathea Mandee

Pełny program na industriada.pl
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z miasta

Po lekcjach nie ma nudy!

Nie samą nauką dziecko żyje, a czas spędzony w szkole również po lekcjach może być bardzo pożyteczny dla młodych odkrywców. Warto
zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, oferowanych przez poszczególne placówki. Na jednych dzieci uzyskują pomoc w przyswojeniu
trudnych partii materiału. Na innych – rozwijają kreatywność, poszerzają horyzonty, ćwiczą zdolności manualne czy artystyczne. W tym
numerze podpowiadamy, czym można zająć się po lekcjach w Brzezince i Starych Gliwicach.

Kółko kinomana

fot. materiały SP nr 27

W Brzezince działa Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12. W jego
murach funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 17 oraz ostatnie klasy Gimnazjum Dwujęzycznego. W pierwszej z nich uzdolnieni muzycznie
i wokalnie najmłodsi uczniowie
występują w zespole Iskierki.
Swoją błyskotliwość prezentują
na lokalnych imprezach. Są to
między innymi festyny, kiermasze,
spotkania dla seniorów oraz spotkania grup Mniejszości Narodowej
Niemiec. W bogatym repertuarze
mają zarówno piosenki śląskie,
niemieckojęzyczne, jak i utwory
z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego. Zespół bierze udział
w wielu konkursach, festiwalach
i przeglądach piosenki, gdzie zdobywa wyróżnienia i miejsca na
podium. Młodzież gimnazjalna,
w ramach kółka z języka niemieckiego, zaangażowała się w projekt
promowany przez Goethe – Institut
w Warszawie „Deutsch hat Klasse”.

Po lekcjach nadawali nowy charakter salom językowym – wykonywali
plakaty i inne pomoce dydaktyczne,
aby nauka języka niemieckiego na
lekcjach była efektywniejsza. Uczyli
się przez to nowych słów, zwrotów,
zagadnień gramatycznych, jak
również systematyczności w podejmowanych zadaniach i pracy
w grupie. Kolejny dowód na to, że
aktywnie spędzony czas również
może przynieść wiedzę.

Niejedno ujęcie
w szkolnej historii
Na terenie osiedla Stare Gliwice
funkcjonuje Szkoła Podstawowa
nr 27 przy ulicy Rubinowej 16a.
Oferta zajęć pozalekcyjnych jest
podzielona na grupy wiekowe.
Pośród urozmaiconej listy przygotowanej dla klas 4–6 znalazło
się kółko kinomana, które prowadzi nauczycielka języka polskie-

go, Danuta Kaliszan. To spotkanie
po lekcjach z kinem nie polega
jedynie na oglądaniu filmów.
Miłośnicy ekranowych opowieści poznają historię i etapy
produkcji. Oprócz teorii jest również miejsce na praktykę, która
zdecydowanie szybciej zapada
w pamięć. Młodzież samodzielnie wykonuje zdjęcia lub krótkie filmiki. W ten sposób uczy
się stosowania różnych planów

i perspektyw oraz właściwego
kadrowania obrazu. Uczniowie
regularnie uczestniczą także
w zajęciach połączonych z prezentacją filmów, organizowanych
przez Centrum Edukacji Filmowej. Są to lekcje multimedialne
i interaktywne, prowadzone
przez zawodowego aktora, językiem dostosowanym do wieku
uczniów. Podczas prezentacji na
ekranie pojawiają się fragmenty
filmowe, animacje, fotografie,
wzbudzające zainteresowanie
uczniów. Po prelekcji odbywa się
seans filmowy, dostosowany do
tematyki lekcji.
To tylko niektóre z długiej listy
zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły. Warto się
zapoznać z ofertą placówek
w najbliższej okolicy, bo to właśnie one – poza tradycyjnymi
lekcjami – pozwalają dzieciom
najlepiej rozwijać pasje, zainteresowania i umiejętności (kr)

Zdrowy
czerwiec
4 czerwca ruszyła kolejna odsłona miejskiego projektu
Zdrowe Gliwice. Przed nami jeszcze dwa spotkania,
podczas których lekarze podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w profilaktyce i leczeniu chorób.
Spotkania z cyklu Zdrowe Gliwice odbywają się w Centrum
Handlowym Forum, w godz.
17.30–19.00. Uczestnicy najpierw wysłuchują eksperckiego
wykładu, a później specjaliści
odpowiadają na ich pytania. 12
czerwca prof. dr hab. n. med.
Beata Kos-Kudła opowie o chorobie Hashimoto. 20 czerwca
natomiast o profilaktyce raka
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prostaty będzie mówił lek. med.
Łukasz Mądry. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i nie wymaga zapisów.
Zdrowe Gliwice to projekt realizowany przez Miasto Gliwice
od 2016 roku. Jego celem jest
edukacja zdrowotna mieszkańców oraz profilaktyka i promocja
zdrowia. 
(mt)

Osoby niepełnosprawne często rezygnują z pójścia do kina, na koncert, basen
czy na zakupy, ponieważ wymaga to angażowania osób trzecich. Aby im pomóc,
Fundacja Różyczka oferuje wsparcie specjalnych asystentów!
Asystent Osoby Niepełnosprawnej to osoba, która pomaga
wyjść z domu, towarzyszy podczas wizyty w teatrze, kinie, na
koncercie, podczas spotkań ze
znajomymi, jazdy autobusem
czy podczas zakupów. Taka
pomoc jest dostępna dla mieszkańców Gliwic od początku maja.
Osoby niepełnosprawne mogą
z niej korzystać do końca 2019 r.
– Asystenci pomagają w dotarciu w miejsce wybrane przez
osobę niepełnosprawną, pomagają dostać się do lekarza,
na rehabilitację czy załatwić
sprawy w urzędzie. Praca asystenta wpisuje się w główny
cel programu realizowanego
przez fundację – wsparcie osób
niepełnosprawnych w drodze
do niezależności – mówi Brygida Jankowska, dyrektor OPS
w Gliwicach.
Usługi asystenckie są realizowane przez 7 dni w tygodniu
w godz. od 7.00 do 22.00.
Można je zamawiać telefonicznie (514-071-711), e-mailowo

(aon@fundacjarozyczka.pl) lub
osobiście. Telefonicznie usługę
asystencką można zamówić od
poniedziałku do piątku w godz.
od 15.30 do 18.30, a osobiście
w siedzibie Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych:
przy ul. Kościuszki 35 (w środy
w godz. od 16.00 do 18.00) lub
przy ul. Jagiellońskiej 21 (w piątki w godz. od 16.00 do 18.00).
Koszt usługi wynosi 3 zł/godz.

Program realizowany jest na
zlecenie Miasta Gliwice i jest
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach
(www.opsgliwice.pl) oraz na
stronie Fundacji Różyczka (www.
fundacjarozyczka.pl w zakładce
AON). 
(mf)

fot. Fotolia

fot. UM Gliwice

Asystent pomoże
niepełnosprawnym
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aktualności

Park Chrobrego urzeka!
Już jest! Zdecydowanie najbardziej atrakcyjny nie tylko w Gliwicach, ale też jeden z najbardziej zachwycających na Śląsku! 1 czerwca, w Dzień
Dziecka, oddano do użytku nowoczesny plac zabaw. Urzeka nie tylko najmłodszych!

Na początku czerwca oddano do użytku najbardziej wyczekiwaną część
– spektakularny plac
zabaw, który przyciąga
dzieci jak magnes.

nawierzchni. Park służy nie
tylko zabawie i wypoczynkowi,
ale też edukacji najmłodszych,
którzy mogą poznać m.in. tajniki działania głuchego telefonu
znajdującego się w pobliżu
placu zabaw.
Park po metamorfozie to również miejsce rekreacji dla starszych użytkowników, którzy do
dyspozycji mają m.in. siłownię
pod chmurką, boiska do gry
w bule i disc golfa, podniebną
deskorolkę, ścieżkę zdrowia,
rodeo. – W przygotowaniu jest
również pumptrack, który stanie
w pobliżu lodowiska „Tafla”. Ta
inwestycja będzie jednak realizowana w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego – wyjaśnia Iwona Janik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych.

fot. UM Gliwice

Park Chrobrego przechodzi
spektakularną metamorfozę,
której pierwsze efekty gliwiczanie podziwiają już od kilku
tygodni. Gości wita nowe
ogrodzenie i witacze z napisem
„Park Chrobrego”. Ekologicznie
i nowocześnie oświetlone alejki
mają odnowioną nawierzchnię,
pojawiły się stojaki na rowery oraz nowoczesne meble
miejskie: siedziska, ławki, leżaki. Nowe trawniki, drzewa,
krzewy, rośliny cebulowe oraz
byliny uzupełniają istniejącą
zieleń i będą cieszyć oko odwiedzających przez cały rok.
Przy wejściu do parku ustawiono stację Gliwickiego Roweru
Miejskiego.

Końcowy efekt przemiany parku
Chrobrego zobaczymy pod koniec czerwca. Z myślą o małych
„mieszkańcach” parku powstaną jeszcze domki dla ptaków
i hotele dla owadów niegryzących. Do wykonania pozostały
również prace wykończeniowe

i ostatnie nasadzenia. W sumie
w parku Chrobrego przybędzie
37 drzew, ponad 7 tys. krzewów,
17 tys. bylin i ponad 22,5 tys.
roślin cebulowych. Całkowity
koszt inwestycji to około 7,8
mln zł. Z miejskiego budżetu
na ten cel zostanie wydane ok.

6,5 mln zł, a ponad 1,3 mln zł
będzie pochodziło ze środków
unijnych. Autorami projektu są
gliwickie biuro Visio Architects
and Consultants oraz gliwicka
Pracownia 44STO specjalizująca się w projektowaniu m.in.
zieleni. 
(mf)

Nic dziwnego, to bardzo atrakcyjne, pełne ciekawych urządzeń miejsce. Dzieci z zapałem wspinają się na ogromne
linarium, kręcą na karuzelach,
korzystają z huśtawek, kiwaczków oraz urządzeń wielofunkcyjnych i integracyjnych,
ustawionych na bezpiecznej

Uczniowie polecają boiska
Przy szkole powstał wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych,
na który składa się ogrodzone
4-metrowym piłkochwytem
boisko z nawierzchnią sztuczną,
o wymiarach 46 m × 30 m, a także dwa boiska o nawierzchni
poliuretanowej – mniejsze, do
siatkówki (18 m × 9 m) i większe,
do koszykówki (28 m × 15 m).
Na zmodernizowanym terenie
pojawiła się również czterotorowa bieżnia prosta o długości 60
m oraz bieżnia do skoku w dal.
Ponadto w ramach inwestycji
wykonano oświetlenie, awaryjne odwodnienie i reaktywowano tereny zielone wokół boisk.
Całość dopełniają chodniki

i mała architektura w postaci
ławeczek i koszy na śmieci.
Prace budowlane na terenie
„dziewiątki” trwały od maja do
października 2017 roku, ich wykonawcą była firma SKANSKA
SA. Oficjalne otwarcie obiektu
odbyło się 30 maja podczas
szkolnego Dnia Sportu.

społeczności lokalnej – mówi
Jolanta Mach, dyrektor ZSP nr
9 w Gliwicach.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 029 955,44 zł. Miejską
inwestycję dofinansowało Mi-

Na inwestycje i remonty
w placówkach oświatowych tylko w zeszłym
roku wydano z miejskiego
budżetu ponad 24,5 mln
zł, w tym ponad 4 mln zł
na modernizację boisk
szkolnych.
– Bardzo się cieszymy, że boiska będą mogły służyć nie tylko uczniom, ale również całej
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nisterstwo Sportu i Turystyki,
które przeznaczyło na ten cel
339 800,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. 
(mt)

Jak uczniowie
oceniają nowe
boiska?
– Na boisku będę
na pewno grała
z kolegami w piłkę i będę na pewno po nim biegać.
– Lubię to boisko. Jest fajne,
nowe i mogę na
nim grać w piłkę.

fot. Gliwice TV / Ł. Fedorczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 to kolejna gliwicka placówka oświatowa,
która zyskała nowoczesne,
wielofunkcyjne boiska.

Oglądaj na
Gliwice.eu

leżanką.

– Podoba mi
się. Można grać
w siatkówkę i biegać. Najczęściej
biegam tu z ko– Te boiska są bardzo fajne. Będę
grać tutaj z kolegami w piłkę nożną.
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gliwicki budżet obywatelski 2019

Jak i na co głosować?

Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy mogą
oddać swój głos na to zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy.
Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 można
znaleźć na stronie Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI
BUDŻET OBYWATELSKI. Głosowanie potrwa do
25 czerwca.
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach
przeznaczono kwotę 6 mln zł. To o półtora miliona
więcej niż w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli mieszkańcy 21 osiedli zmobilizują się i aktywnie
wezmą udział w głosowaniu, to przedsięwzięcia, które
uzyskają największe poparcie, będą miały szanse na
wykonanie w przyszłym roku. O czym warto pamiętać?
Przede wszystkim sprawdźmy, ile osób będzie musiało
oddać głos na zadania dla wybranego osiedla, żeby wyniki głosowania zostały uznane w tym roku za wiążące.
No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych oraz sąsiadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej osób
się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane.

GDZIE?

Każda osoba uprawniona do głosowania może oddać głos w formie
elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (dostępnego na stronie Gliwice.eu od
4 czerwca od godz. 8.00 do 25 czerwca do godz. 20.00)
lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie formularza papierowego. Formularze w wersji papierowej
są dostępne w 21 punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta – m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tam, po wypełnieniu, można je zostawić.
Formularze pobierzemy również w wersji do wydruku
ze strony Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
Listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, są
dostępne na Gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI), w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”
oraz w punktach konsultacyjnych.

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane
pieniądze w ramach GBO 2019? Weźcie udział w głosowaniu!

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny
głos na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania
elektronicznego należy wypełnić formularz, podać
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany
adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający.
Jego otwarcie jest niezbędne do zakończenia głosowania. Z jednego adresu e-mailowego można oddać
tylko jeden głos!
W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

czechowice

4–25 czerwca
CZAS NA GŁOSOWANIE!

Na zadania jednoroczne może głosować
każdy mieszkaniec Gliwic (czyli osoba,
która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu)
w wieku 16+, w tym osoby, które w 2018 roku ukończą
16. rok życia.

BRZEZINKA

stare
gliwice

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia
oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą
złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób
niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku
do środy w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz.
8.00 do 17.00, a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00).
Podczas trwania głosowania, na stronie Gliwice.eu
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów, które zostały
oddane na poszczególne zadania w każdym z osiedli i ile
głosów brakuje, by głosowanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Informacja o liczbie oddanych
głosów będzie aktualizowana na stronie internetowej do
3 dni roboczych następujących po dacie oddania głosu
przez mieszkańca.
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Można oddać tylko jeden głos wyłącznie na
jedno wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, trzeba wypełnić
ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, podając
obowiązkowo swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania
i datę urodzenia. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym! Z jednego adresu e-mailowego można oddać
tylko jeden głos.

ŁABĘDY

ka
rni
kope

JAK?

ów
ńc
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ob

KTO?

trynek

SOŚNICA

ligota
zabrska

WILCZE
GARDŁO
bojków

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2018 (903), 7 czerwca 2018

gliwicki BUDŻET
budżet OBYWATELSKI
obywatelski 2019
2019
GLIWICKI
(z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI).
W
głosowania
tradycyjnego
– należy
podać
Za przypadku
dzień oddania
głosu przyjmuje
się datę
doręczenia
wszystkie
wymagane
dane
osobowe,
wskazać
jedno
korespondencji przez operatora pocztowego
do
wybrane
zadanie,
na
które
chcemy
zagłosować
i do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski
lipca ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopisw20
Gliwicach,
OGŁOSZENIE
GŁOSOWANIA
kiem
na kopercie: WYNIKÓW
BUDŻET OBYWATELSKI).
Za dzień
oddania
głosu
przyjmuje
się
datę
doręczenia
koKtóre propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną
respondencji
przez
operatora
pocztowego
do
Urzędu
zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz
Miejskiego
z informacjąwo Gliwicach.
liczbie głosów oddanych na poszczególne

zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach ich
nieważności
20 lipca zostaną opublikowane na Gliwice.eu
w
zakładce GLIWICKI
BUDŻET GŁOSOWANIA
OBYWATELSKI oraz
OGŁOSZENIE
WYNIKÓW
w „MSI – GLIWICE”.
Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną
zrealizowane?
dowiemy
się 20 lipca.
Wyniki
wraz
Do wykonaniaTego
zostaną
skierowane
zadania,
które
na
zosiedlowej
informacją oliście
liczbie
głosów
oddanych
na
poszczególne
zadań uzyskały największą liczbę
zadania,
liczbie głosów
i przyczynach
ich
głosów i zmieszczą
się wnieważnych
limicie finansowania
przyznanieważności
zostaną
opublikowane
na
www.gliwice.eu
nym dla osiedla. Wybrane przez mieszkańców przedw
zakładce GLIWICKI
BUDŻET OBYWATELSKI
w „MSI
sięwzięcia
zostaną zrealizowane
w 2019 oraz
r., jeżeli
na
–osiedlową
GLIWICE”.listę zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimalna liczba głosów określona dla
Do
wykonania
danego
osiedla.zostaną skierowane zadania, które na
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów

BONUS ZA AKTYWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w poiszczególnych
zmieszczą sięosiedlach
w limicie zostaną
nansowania
przyznanym
dla
zsumowane
i rozdzieosiedla.
Wybrane
przez
mieszkańców
przedsięwzięcia
lone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony
zostaną
2019 r., jeżeli
nadla
osiedlową
listę
próg dlazrealizowane
aktywnych. w
Wymagane
progi
poszczególzadań
zagłosowało
nie
mniej
mieszkańców,
niż
minimalnych osiedli zostały przedstawione na grafice poniżej
na
liczba
dla danego
osiedla.
oraz
na głosów
stronieokreślona
Gliwice.eu
w zakładce
GLIWICKI
BUDŻET OBYWATELSKI.
BONUS ZA AKTYWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w poszczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzieIV kwartał
PROCElone
pomiędzy 2018
osiedla,r.wEWALUACJA
których został przekroczony
DURY
BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
próg
dla aktywnych.
Wymagane
progi dla poszczególnych
osiedli
przedstawione
na grace
poniżej
W tym
czasiezostały
Dyrektor
UM uzgodni tryb
i terminy
prac
(dostępne
są
również
na
stronie
www.gliwice.eu
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie realiw zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI).

zacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram
IV kwartał
2018dor. publicznej
EWALUACJA
PROCEprac
zostanie podany
wiadomości.
 (kik)

DURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie realizacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram
prac zostanie podany do publicznej wiadomości. (kik)
Szczegółowe informacje
informacje oo zasadach
zasadach Gliwickiego
Gliwickiego Budżetu
Budżetu
Szczegółowe
Obywatelskiego znajdują
znajdują się
się na
na stronie
stronie internetowej
internetowej
Obywatelskiego

Gliwice.eu
www.gliwice.eu
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

WYKAZ PUNKTÓW
PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
KONSULTACYJNYCH:
WYKAZ

315 409 zł

173 975 zł

165 351 zł

129 493 zł

328 109 zł

156 565 zł

425 002 zł

222 125 zł

174 301 zł

327

25

522

654

50

1 044

96

363

178

192

726

356

82

67

100

164

134

200

217 518 zł

381 581 zł

493 538 zł

247 913 zł

375 220 zł

410 793 zł

477 861 zł

138 157 zł

361 827 zł

235 926 zł

382 090 zł

187 246 zł

181

216

622

199

362

432

1 244

398

459

427

40

449

918

854

80

898

636

497

416

116

6 000 000 zł
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1 272

994

832

232

minimalnaliczba
liczbagłosów
głosów
minimalna

ILE GŁOSÓW NALEŻY ZEBRAĆ?

prógdla
dlaaktywnych
aktywnychpremiowany
premiowanybonusem
bonusem
próg

6. Filia
Filia nr
nr 6,
6, ul.
ul. Sieronia
Sieronia 17
17
6.
7.
Filia
nr
7,
ul.
Junaków
7. Filia nr 7, ul. Junaków 44
8. Filia
Filia nr
nr 9,
9, ul.
ul. Czwartaków
Czwartaków 18
18
8.
9.
Filia
nr
11,
ul.
Bł.
Czesława
24
9. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
10.
Filia
nr
13,
ul.
Paderewskiego
56
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11.
Filia
nr
15,
ul.
Piastowska
3
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12.Filia
Filia nr
nr 16,
16, ul.
ul. Przedwiośnie
Przedwiośnie 22
12.
13.
Filia
nr
17,
ul.
Spółdzielcza 33A
33A
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza

kwotana
narealizację
realizacjęzadań
zadańwwosiedlu
osiedlu
kwota

1. Urząd
Urząd Miejski,
Miejski, Biuro
Biuro Podawcze,
Podawcze, ul.
ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa 21
21
1.
(wejście
od
ul.
Prymasa
Stefana
Wyszyńskiego)
(wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
2. Urząd
Urząd Miejski,
Miejski, Informacja
Informacja Główna,
Główna, ul.
ul. Zwycięstwa
Zwycięstwa
2.
21
(wejście
od
ul.
Zwycięstwa)
21 (wejście od ul. Zwycięstwa )
3. Filia
Filia Urzędu
Urzędu Miejskiego,
Miejskiego, Biuro
Biuro Podawcze,
Podawcze, ul.
ul. Jasna
Jasna
3.
31A
31A
4. Biblioteka
Biblioteka Centralna,
Centralna, ul.
ul. Kościuszki
Kościuszki 17
17
4.
5.
Filia
nr
5,
ul.
Perkoza
12
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12

14.Filia
Filia nr
nr 20,
20, ul.
ul. Bernardyńska
Bernardyńska 22
14.
15.
Filia
nr
21,
ul.
Syriusza 30
30
15. Filia nr 21, ul. Syriusza
16.
Filia
nr
22,
ul.
Spacerowa
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 66
17.Filia
Filia nr
nr 23,
23, ul.
ul. Sopocka
Sopocka 22
17.
18.
Filia
nr
24,
ul.
Architektów 109
109
18. Filia nr 24, ul. Architektów
19.
Filia
nr
25,
pl.
Jaśminu
20
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20.Filia
Filia nr
nr 30,
30, ul.
ul. Partyzantów
Partyzantów 25
25
20.
21.
BIBLIOFORUM,
ul.
Lipowa
1
(CH Forum)
Forum)
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH

Harmonogram
Harmonogram
realizacji procedury
Gliwickiego
Budżetu
Obywatelskiego
realizacji
procedury
w 2017Obywatelskiego
r.:
Gliwickiego Budżetu
• do 28 maja – ogłoszenie
wyników
w 2018
r.: procedury od-

woławczej;
• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osied• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
lowych list zadań;
• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głoso• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
wania;
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna
dotycząca wyników głosowania;
dotycząca wyników głosowania;
• IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r.
• IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018
i ustalenie założeń na rok kolejny
r. i ustalenie założeń na rok kolejny
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OSTATECZNA LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, PROWADZONEJ
W 2018 ROKU. WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA
Z TEGO WYKAZU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W 2019 ROKU.
Osiedle BAILDONA
315 409

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Miejsca postojowe

103

Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej
na odcinku od ul. Paulińskiej do Św. Cecylii.

287 000

2.

Budowa chodnika

107

Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej na odcinku od ul. Bł. Czesława do Modrzejewskiej.

240 000

3.

Parking

131

Remont parkingu i drogi dojazdowej w Lesie Komunalnym przy Zameczku Leśnym.

250 000

4.

Sprzęt multimedialny
i sportowy

226

Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz
zakup urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu.

161 000

5.

Street Art

353

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do
zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

6.

Warsztaty dla młodzieży

359

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

7.

Modernizacja oświetlenia

393

Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do Robotniczej.

SUMA

3 000
40 800
107 000

1 088 800

Osiedle BOJKÓW
173 975

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Zagospodarowanie
łącznika

007

Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż łącznika
ul. Żytniej z Rolników.

20 000

2.

Rekonstrukcja kapliczki

013

Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie
terenu wokół – przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300.

98 000

3.

Budowa oświetlenia

156

Wykonanie oświetlenia na ul. Koniczynowej i Jeziornej przy zastosowaniu lamp
solarno-wiatrowych.

66 000

4.

Przejścia dla pieszych

157
+ 182

Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami
słonecznymi – skrzyżowanie ul. Rolników z Łanową, Knurowskiej z Rolników, Bojkowskiej z Rolników.

60 000

5.

Tor rolkowy

160

Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie.

170 000

6.

Zajęcia w bibliotece

161

Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań
z ekspertami różnych branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

7.

Pierwsza pomoc

167

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla różnych grup wiekowych.

8.

Budowa oświetlenia

181

Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy
zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.

66 000

9.

Warsztaty historyczne

250

Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roli Gliwic w tym procesie oraz warsztaty
robótek ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób w 4 grupach.

12 000

10. Zagospodarowanie placu

269

Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 – montaż ławek i stojaka
na rowery oraz tablicy historycznej dzielnicy.

63 000

11. Wydarzenia dla seniorów

349

Organizacja bezpłatnego udziału 60 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach
teatralnych, 2 koncertach muzycznych oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic z dojazdem.

16 000

12. Warsztaty dla młodzieży

362

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

10 000
4 200

626 000

Osiedle BRZEZINKA
165 351

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Krótki opis zadania

1.

Street workout

236

Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/Rzeszowskiej o nowe
urządzenia sportowe street workout do kwoty 165 000 zł.

2.

Wycieczki

254

Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla wycieczek do najciekawszych miejsc w Gliwicach
(Palmiarnia, Muzeum, rejs po Kanale Gliwickim).

SUMA
12

Numer
wniosku

Przewidywany
koszt zadania w zł
165 000
8 500

173 500
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Osiedle CZECHOWICE
129 493

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1. Remont drogi

243

Wykonanie remontu drogi – części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową.

39 000

2. Siłownia zewnętrzna

341

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami.

60 000

3. Warsztaty dla młodzieży

364

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

139 800

Osiedle kopernika
328 109

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Plac targowy

088

Utwardzenie nawierzchni placu targowego (15 m × 15 m), drogi dojazdowej i chodnika przy
ul. Kopernika.

2.

Parking

089

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika.

328 000

3.

Boisko trawiaste

111

Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego boiska trawiastego (37 m × 64 m) przy ZSP-2
– odtworzenie nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek.

150 000

4.

Budowa oświetlenia

152

Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych.

144 000

5.

Ławki

223

Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka.

10 000

6.

Miejsca postojowe

244

Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki i Kopernika.

60 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

358

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

80 000

812 800

Osiedle ligota zabrska
156 565

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1. Detekcja rowerzystów

010

Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach dla rowerów w obrębie
skrzyżowania ul. Kujawskiej i Panewnickiej wraz z montażem liczydła rowerowego z wyświetlaczem.

2. Chodnik

189

Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki.

70 000

3. Fitness i aerobik

218

Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną.

15 000

4. Zajęcia sportowe

220

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – siatkówka, piłka nożna i taniec.

30 000

5. Skwer

221

Rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż małej architektury
i urządzeń do gier i zabaw.

6. Warsztaty dla młodzieży

373

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

Lp.

Nazwa zadania

SUMA

Przewidywany
koszt zadania w zł
120 000

100 000
40 800

375 800

Osiedle ŁABĘDY
425 002

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku
135
+ 311

Krótki opis zadania
Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej
do budynków przy ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków
przy ul. Kosmonautów 42A-D.

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Budowa parkingu

2.

Remont ulicy

192

Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji
(odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej).

330 000

3.

Miejsca postojowe

197

Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku
nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

240 000

4.

Budowa oświetlenia

266

Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

66 000

5.

Siłownia zewnętrzna

267

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

150 000

6.

Street workout

268

Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

110 000

7.

Zajęcia w bibliotece

276

Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz
turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

23 000

8.

Kurs samoobrony

277

Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem.

10 000

9.

Remont ulicy

278

Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

279

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

10. Zumba
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11. Remont chodnika

280

Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12. Aqua aerobik

302

Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada
(z przerwą wakacyjną).

23 000

13. Remont ulicy

309

Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na
odcinku od budynku nr 54 do 50A.

370 000

14. Budowa chodnika

313

Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do
ul. Pułaskiego.

240 000

15. Przejścia dla pieszych

314

Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy
ul. Przyszowskiej (sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka
i Radosną.

140 000

60 000

16. Miejsca postojowe

315
+ 191

Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż
ul. Ossolińskich.

160 000

17. Budowa chodnika

316
+ 193

Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

160 000

18. Plac zabaw

318

Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

400 000

19. Utwardzenie placu

319

Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

150 000

20. Remont ulicy

321

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

420 000

21. Siłownia zewnętrzna

322

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

100 000

22. Warsztaty historyczne

323

Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób
w 5 grupach.

14 000

23. Tenis stołowy dla dzieci

324

Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku
szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

16 000

24. Gimnastyka

329

Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu
po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25. Pierwsza pomoc

334

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26. Gabloty informacyjne

335

Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27. Wydarzenia dla seniorów

350

Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach
teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic (z dojazdem).

16 000

28. Imprezy dla seniorów

351

Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”
i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie).

30 000

29. Warsztaty dla młodzieży

372

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

9 500
15 000
6 000

3 814 500

Osiedle OBROŃCÓW POKOJU
222 125

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Droga rowerowa

002

Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w rejonie
stacji paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną.

2.

Liga piłkarska

224

Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13.

3.

Warsztaty dla rodziców

228

Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” dla obecnych i przyszłych rodziców.

4.

Park botaniczny

235

Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo
przy ul. Obrońców Pokoju.

5.

Plac zabaw

337

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m2 przy szkole na Osiedlu Obrońców
Pokoju – wymiana nawierzchni, nowe urządzenia.

6.

Zajęcia
sportowo-rekreacyjne

339

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne)
dla młodzieży i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia.

85 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

367

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

197 000
15 500
3 000
15 000
175 000

531 300

Osiedle Ostropa
174 301

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Brukowanie ulicy

202

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej.

170 000

2.

Remont ulicy

203

Remont nawierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu nawierzchni niskonakładowej
z asfaltobetonu.

128 000

3.

Remont chodnika

206

Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10.

4.

Przebudowa zjazdu

207

Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie.

32 000

5.

Doposażenie OSP Ostropa

262

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa – motopompy, prądownic, lancy
gaśniczej i podpór stabilizujących.

21 500

SUMA
14

Numer
wniosku

7 500

359 000
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Osiedle POLITECHNIKA
217 518

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

1.

Rolki

155

Kurs jazdy na rolkach dla 5 dziesięcioosobowych grup.

2.

Minigolf

237

Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej.

3.

Spotkania ze sztuką

253

Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych.

4.

Skwer

274

Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska/Arkońska/Lutycka – m.in. budowa alejek,
montaż małej architektury oraz nasadzenia krzewów.

5.

Warsztaty dla młodzieży

360

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

6.

Zajęcia dla seniorów

374

Organizacja spotkań tematycznych dla seniorów z osiedla – wycieczki po mieście, zajęcia
ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne.

SUMA

Przewidywany
koszt zadania w zł
30 000
215 000
15 000
150 000
40 800
7 100

457 900

Osiedle SIKORNIK
381 581

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Fitness

074

Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41.

17 000

2.

Nasadzenia

075

Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla.

40 000

3.

Przejście dla pieszych

080

Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki
aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi.

20 000

4.

Chodnik

092

Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa.

40 000

5.

Remont chodnika

096

Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli.

18 000

6.

Kwietniki

098

Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3.

7.

Strefa Młodego Naukowca

332

Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących
zjawiska z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla.

8.

Warsztaty dla młodzieży

365

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

3 000
128 000
40 800

306 800

Osiedle SOŚNICA
493 538

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Budowa parkingu

070

Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłości.

250 000

2.

Remont ulicy

120

Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego.

410 000

3.

Budowa chodnika

126

Budowa chodnika i zatok postojowych przy ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej).

394 000

4.

Imprezy w bibliotece

127

Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP – teatrzyki, spotkania z twórcami literatury współczesnej,
warsztaty i zabawy.

15 000

5.

Aqua aerobik

128

Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie „Neptun”.

25 000

6.

Siłownia zewnętrzna

139

Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20-28.

100 000

7.

Budowa chodnika

215

Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej – strona
nieparzysta.

185 000

8.

Miejsca postojowe

301

Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej.

190 000

9.

Zajęcia taneczne

330

Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów, w dwóch grupach
po godzinie 2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

36 800

10. Fitness i taniec

331

Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych mieszkańców osiedla w sali SP 21, dwa razy w tygodniu
(z wyłączeniem wakacji i września).

30 000

11. Warsztaty dla młodzieży

355

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA

1 676 600

Osiedle STARE GLIWICE
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 247 913
Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

Lp.

Nazwa zadania

1.

Przejście dla pieszych

153

Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu wykrywającymi
pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135.

20 000

2.

Zajęcia sportowe

165

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla – wspinaczka, sztuki walki,
aqua aerobik, joga, pilates, cross trening.

90 000
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3.

Liga piłki nożnej

173

Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży na boisku na
terenie osiedla.

30 000

4.

Zajęcia sportowe

174

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych
przez wykwalifikowanych trenerów.

105 000

5.

Strefa relaksu

175

Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadową a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe i zabawowe
do kwoty 245 000 zł.

245 000

6.

Remont drogi

194

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie
ul. Kozielskiej 218-220.

247 500

7.

Zajęcia taneczne

248

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców
osiedla, w szczególności w wieku 40+.

24 000

8.

Ćwiczenia dla seniorów

255

Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni wibracyjnych dla seniorów 60+, raz w tygodniu przez
6 miesięcy w dwóch grupach po 25 osób.

10 000

9.

Judo

292

Zajęcia judo dla 15 dzieci wraz z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny w SP 27.

10. Judo

293

Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci i młodzieży
w wieku 4–12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu.

19 000

11. Wspinaczka

296

Organizacja 20 zajęć ze wspinaczki dla dzieci w 2 grupach wiekowych.

16 000

12. Oświetlenie

306

Doświetlenie siłowni przy ul. Sadowej.

5 000

13. Wycieczka integracyjna

333

Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla dla 50 mieszkańców osiedla.

5 000

14. Warsztaty dla młodzieży

366

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

4 000

40 800

861 300

Osiedle SZOBISZOWICE
375 220

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Stacja napraw rowerów

091

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego
serwisu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka.

2.

Liga piłkarska

118

Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7.

3.

Modernizacja oświetlenia

119

Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego.

232 000

4.

Remont chodnika

121

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 do ul. Mastalerza.

162 000

5.

Sprzęt sportowy

140

Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim
mieszkańcom osiedla.

15 900

6.

Chodnik

209

Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/Ślusarskiej.

20 000

7.

Remont chodnika

210

Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szobiszowickiej po stronie numerów nieparzystych.

8.

Montaż ławek

212

Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni
lekarskiej.

9.

Aqua aerobik

251

Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. roku życia.

10. Gimnastyka dla seniorów

256

Organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSŁ.

11. Remont chodnika

272

Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12.

47 000

291

Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt
sportowo-rekreacyjny.

30 000

13. Street Art

354

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do
zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

3 000

14. Warsztaty dla młodzieży

357

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

12.

Sprzęt
sportowo-rekreacyjny

SUMA

6 400
14 000

290 000
2 500
10 000
8 000

881 600

Osiedle śródmieście
410 793

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Zumba

041

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+.

15 000

2.

Warsztaty artystyczne

101

Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. Barlickiego 3.

11 000

3.

Monitoring zewnętrzny

104

Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9.

55 000

4.

Zajęcia laboratoryjne

105

Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny
czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne.

45 000

5.

Zajęcia taneczne

162

Zajęcia taneczne – tango na świeżym powietrzu dla dorosłych – przeprowadzone w bliskim
sąsiedztwie kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A.

6.

Kurs samoobrony

338

Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku – 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet
i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn.

25 000

7.

Warsztaty dla młodzieży

371

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

SUMA
16

Numer
wniosku

5 100

196 900
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Osiedle TRYNEK
477 861

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Plac zabaw

019

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotów 9.

50 000

2.

Plac zabaw

020

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego).

70 000

3.

Oznakowanie parkingu

021

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM Żwirki
i Wigury.

4.

Alejka

023

Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocińskiego 8-14.

5.

Remont parkingu

024

Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocińskiego.

6.

Budowa oświetlenia

028

Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy ul. Gwarków 22-24
i Gwarków 26A-B.

7.

Ścianki wspinaczkowe

046

Montaż ścianek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Jasnej.

8.

Strefa gier

047

Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami
edukacyjnymi – m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet.

9.

Alejki

049

Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118.

10. Sprzęt sportowy

052

Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez Radę Osiedla
w hali sportowej w ZSP-1.

12 000

11. Komputery dla bibliotek

054

Zakup komputera i tablicy interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 MBP.

23 000

12. Miniliga piłkarska

068

Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych i amatorskich
na obiektach sportowych osiedla.

9 000

13. Stacja napraw rowerów

082

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok wypożyczalni
rowerów miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru.

6 400

14. Tai Chi

151

Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów.

15. Budowa parkingu

196

Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy ul. Cichociemnych
10-12 (dawna Zubrzyckiego).

16. Turniej e-sportowy

258

Turniej dla mieszkańców osiedla o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019.

8 000
70 000
350 000
11 000
170 000
35 000
190 000

40 000
380 000
15 000

17.

Budowa parkingu
i chodników

259

Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej.

105 000

18.

Remont miejsc
postojowych

273

Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową
nawierzchnię z kostki.

210 000

370

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

19. Warsztaty dla młodzieży

SUMA

40 800

1 795 200

Osiedle WILCZE GARDŁO
138 157

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

1.

Modernizacja oświetlenia

201

Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu.

10 000

2.

Zajęcia
rekreacyjno-sportowe

231

Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy ul. Jaśminu 2 – godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa
stołowego lub siatkówki dwa razy w tygodniu.

48 000

3.

Siłownia zewnętrzna

232

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii.

30 000

4.

Montaż ławek

245

Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii
a Krokusów.

2 500

5.

Warsztaty dla młodzieży

363

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

40 800

Krótki opis zadania

SUMA

Przewidywany
koszt zadania w zł

131 300

Osiedle Wojska polskiego
361 827

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Remont drogi

025

Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego Oddz. IV.

2.

Boisko

026

Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki – ul. Kozielska 91/Ordona 8
(dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci.

160 000

3.

Boisko

027

Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa – ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii Ludowej)
– na boisko do koszykówki.

160 000

4.

Podnośnik schodowy

039

Zamontowanie podnośnika schodowego na potrzeby filii nr 9 MBP.

118 000

5.

Przejście dla pieszych

176

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 – montaż dodatkowych świateł
ostrzegawczych dla kierowców.

6.

Boisko

180

Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy al. Majowej.

7.

Warsztaty kreatywne

252

Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – florystyka, filcowanie, ceramika.
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8.

Pierwsza pomoc

257

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla w siedzibie Klubu
Seniora.

9.

Fitness

261

Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla – godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu.

20 000

340

Organizacja dla mieszkańców osiedla 144 zajęć na siłowni.

36 000

348

Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda – gra na instrumentach,
improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne.

356

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

10. Zajęcia na siłowni
11.

Muzykoterapia
dla seniorów

12. Warsztaty dla młodzieży

SUMA

1 000

3 300
40 800

1 008 100

Osiedle Wójtowa wieś
235 926

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Budowa oświetlenia

017

Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. Długosza i Zawiszy
Czarnego.

2.

Siłownia zewnętrzna

031

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw.

80 000

3.

Zajęcia
rekreacyjno-sportowe

164

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone
przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji.

3 600

4.

Montaż ławek

295

Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. Daszyńskiego a Sobieskiego.

5.

Wykłady literackie

299

Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla.

1 000

6.

Kurs tańca

300

Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie,
4 razy w miesiącu.

5 500

7.

Tablice informacyjne

345

Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy ul. Mickiewicza
oraz Parku Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla Wójtowa Wieś.

8.

Wycieczki rowerowe

352

Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla.

9.

Warsztaty dla młodzieży

369

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

102 000

14 000

39 000
8 900
40 800

294 800

Osiedle zatorze
382 090

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

18

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Krótki opis zadania

Przewidywany
koszt zadania w zł

1.

Utwardzenie podwórka

037

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka
przy ul. Okrzei 27-29/Wandy 11-15/ Wróblewskiego 22-26.

2.

Utwardzenie podwórka

038

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnej części podwórka przy ul. Okrzei 8 i 8a.

40 000

3.

Kurs samoobrony

057

Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze.

20 000

4.

Warsztaty

058

Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz w siedzibie
Rady Osiedla Zatorze.

11 000

5.

Wykłady w bibliotece

059

10 wykładów w filii nr 17 MBP dla mieszkańców osiedla o tematyce kulturalnej, turystycznej
i zdrowotnej.

6.

Siłownia zewnętrzna

060

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12.

7.

Wymiana ławek

061

Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. Poniatowskiego.

8.

Zajęcia dla dzieci

063

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w filii nr 17 MBP.

15 000

9.

Wyposażenie auli

083

Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne – powstanie miejsca
do tworzenia oferty edukacyjno-rozrywkowej dla Zatorza.

37 000

10. Fitness

085

Organizacja cotygodniowych zajęć w 5 grupach w różnych rodzajach fitness dla mieszkańców osiedla po 16. roku życia.

50 000

11. Plac zabaw

086

Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw
przy ul. Dąbrowskiego/Lipowej/Św. Bronisławy/Czarneckiego.

12. Warsztaty fotograficzne

154

Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu fotograficznego
dla biblioteki.

13. Przejścia dla pieszych

179

Odtworzenie trzech przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej – przy SP18 i GCE
– oraz zainstalowanie nad przejściami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6.

14. Plac zabaw

200

Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 – sztuczna nawierzchnia, chodniki,
nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek.

15. Siłownia zewnętrzna

216

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia.

40 000

16. Zajęcia taneczne

247

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców
osiedla, w szczególności w wieku 40+.

17 600

17. Warsztaty

346

Warsztaty edukacyjno-ekologiczno-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla – zdrowe odżywianie,
ekologia, przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling w życiu codziennym.

29 600

18. Street Art

347

Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania
do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

19. Warsztaty dla młodzieży

361

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

250 000

7 000
100 000
5 000

382 000
6 800
80 000
376 000

3 000
40 800
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gliwicki budżet obywatelski 2019
20.

Zajęcia
edukacyjno-rozrywkowe

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – warsztaty artystyczne, perkusyjne, didżejskie, teatrzyki,
spotkania z Planetarium.

394

57 900

SUMA

1 568 700

Osiedle ŻERNIKI
187 246

Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu
Lp.

Nazwa zadania

Numer
wniosku

Przewidywany
koszt zadania w zł

Krótki opis zadania

1.

Strefa aktywności

015

Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne)
przy ul. Żernickiej.

187 000

2.

Budowa chodnika

171

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Tarnogórskiej do
Kadłubka.

148 000

3.

Warsztaty dla młodzieży

368

24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.

SUMA

40 800

375 800

Kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonionych
w procedurze budżetu obywatelskiego
Łączny przewidywany koszt zadań zakwalifikowanych
do głosowania

6 000 000 zł
17 476 500 zł

Urząd Miejski chroni Twoje dane osobowe
25 maja na terenie całego obszaru Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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) z 27 kwietnia 2016 r., znane jako RODO.
Zapoznaj się z najważniejszymi
informacjami dotyczącymi ochrony
danych osobowych przez Urząd:
Administratorem danych
osobowych jest Prezydent Miasta
Gliwice z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w związku z realizacją
zadań publicznych własnych,
zleconych lub realizowanych
w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności
w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym;
w takim przypadku niepodanie
danych będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi
w przepisach prawa;
• zawierania i wykonania umów
cywilnoprawnych i z zakresu
prawa pracy; w takim przypadku
niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania

danych osobowych, mogą zostać
Państwo poproszeni o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu
i zakresie. Wówczas zawsze mają
Państwo prawo nie wyrazić zgody.
Brak zgody spowoduje, że Państwa
dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda
miała dotyczyć.
2. Każda osoba, której dane dotyczą
może korzystać z następujących
uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu
do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
• w przypadku danych zbieranych
za zgodą można również cofnąć
zgodę; wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli
przepisy prawa dopuszczają taką
możliwość, osoba, której dane
dotyczą może żądać przeniesienia
danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany do innego admi-

nistratora danych. Nie dotyczy to
jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować,
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach lub wysłać
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą
wprowadzać dodatkowe wymogi
związane z realizacją wymienionych
uprawnień – wówczas zostaniecie
Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą,
ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych,
niezgodne z przepisami, prawa do
organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
3. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zbieranych przez
Urząd można się kontaktować
korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem
iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej
mogą złożyć zapytanie pisemnie,

telefonicznie lub osobiście do
protokołu w Informacji Głównej
w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21
(tel. 32/239-11-65 lub 32/23912-54), wskazując formę, w jakiej
oczekują odpowiedzi i podając dane
kontaktowe niezbędne do sposobu
udzielenia odpowiedzi.
4. Dodatkowe informacje
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym
w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom,
jeżeli przepis prawa nakłada na
prezydenta miasta obowiązek
udostępnienia lub podania do
publicznej wiadomości przetwarzanych danych.
b) dane przechowujemy przez okres
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych lub z przepisów
szczególnych,
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji
w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowanie.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

SKWER

CAŁE MIASTO TO TWÓJ DOM. Z SAMORZĄDEM MOŻESZ PLANOWAĆ JE JAK CHCESZ.
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www.miasta.pl
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ogłoszenia
OFERTY PRACY

komunikaty
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje,
że od 1 lipca 2018 r.
zmienia organizację czasu pracy.
W piątki klienci przyjmowani będą od
godziny 8.00 do 13.30, a kasa OPS czynna
będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne
12 czerwca (wtorek).
W Urzędzie Miejskim w pokoju 008 (sekretariat)
mogą Państwo uzyskać informację o innych
instytucjach konsumenckich, a także otrzymać
poradniki konsumenckie.
Do Państwa dyspozycji pozostaje:
INFOLINIA KONSUMENCKA
tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00
od poniedziałku do piątku.
W celu uzyskania porady konsumenckiej mogą
Państwo skontaktować się z Wojewódzkim
Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Katowicach,
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice,
tel. 32/356-81-00

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach informuje,
że 8 czerwca 2018 r. (piątek)
ZGM będzie czynny w godzinach
od 7.30 do 15.30.
Górnośląska Agencja
Przedsiębiorczości i Rozwoju
sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. W. Pola 16,
44-100 Gliwice,
ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg
regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja
zamierzenia budowlanego pn. „Modernizacja
lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogów
kodu referencyjnego 1B”
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty
o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami
do 21 czerwca 2018 r. do godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonawcze, obowiązki wykonawcy i zamawiającego i inne dane niezbędne do
przygotowania i złożenia oferty oraz przystąpienia do przetargu
(w tym forma wadium) zawarto w „Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu”, zamieszczonej na stronie internetowej
zamawiającego (www.gapr.pl) do 21 czerwca 2018 r.
Dokumentację techniczną zamierzenia budowlanego obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa
lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego,
o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia
do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
oraz budową instalacji paliwowej” z 25 sierpnia 2017 r.,
wykonany przez firmę „innebo group” sp. z o.o. Warszawa,
• projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa lotniska
użytku wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do
2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
oraz budową instalacji paliwowej” z 25 stycznia 2018 r.,
wykonany przez firmę „innebo group” sp. z o.o. Warszawa
(część 1. Projekt architektury, część 2. Projekt drogowy,
część 3. Projekt instalacji elektrycznych, część 4. Projekt
instalacji sanitarnych, część 5. Specyfikacje techniczne,
część 6. Przedmiar),
można uzyskać od zamawiającego w ww. terminie, w formie elektronicznej, po złożeniu pisemnego oświadczenia,
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
oferenta, o wykorzystaniu jej wyłącznie w celu złożenia oferty
w niniejszym przetargu.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego do 21 czerwca 2018 r. do godz. 10.30
w jednym egzemplarzu, w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z oznaczeniem przetargu,
na jaki została złożona oraz jego terminu.
Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się 21 czerwca
2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. W. Pola 16, w sali nr 110.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o.
w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert, a także zlecenia realizacji tylko
części przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

20

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia
pomieszczeń łazienek, wykonanie
wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania, uporządkowanie i dobudowa
przewodów kominowych oraz dobudowa
budynku techniczno-gospodarczego
(z wymiennikownią) do ściany szczytowej
w budynku przy ul. Uszczyka 39a w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania z jednoczesną rozbudową
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Skowrońskiego 14
w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Zakup samochodu typu beczkowóz.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6
im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17,
ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego
w wymiarze pełnego etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• opracowanie projektów przepisów wewnętrznych do zasad rachunkowości,
• obsługa programów: VULCAN, PŁATNIK, KSAT,
• prowadzenie rozliczeń środków unijnych.
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych
oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa
skarbowe,
• ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co
najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna
szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia
praktyka w księgowości,
• znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
przepisy dotyczące podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość programów komputerowych KSAT,
VULCAN oraz PŁATNIK.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach
budżetowych lub samorządowych na stanowisku
kierowniczym,
• znajomość programów komputerowych służących do obsługi biurowej (edytory tekstów,
arkusze kalkulacyjne, itp.),
• znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania
środków finansowych przyznanych na realizację
projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,

• brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
na ww. stanowisku,
• zaangażowanie i dyspozycyjność,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż
pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata, że nie jest skazany
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, że zatrudnienie może
nastąpić od 30 lipca 2018 r., w przypadku wybrania jego oferty,
• oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922).”,
• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgodnie z wymogami ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1458).
Dokumenty należy składać do 15 czerwca 2018 r.
w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, ul. Jasnogórska 15-17, w godz. 8.00 – 14.00.
Dokumenty które wpłyną po tym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Dyrektor SP nr 6 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrane oferty, a także możliwość odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
Inne informacje:
• analizy ofert pod względem formalnym dokona
komisja powołana przez dyrektora szkoły,
• wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania
formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne
rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną
poinformowani telefonicznie.

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Modernizacja pompowni ścieków wraz
z układem zatrzymania i przerobu skratek
w pompowni przy ul. Nad Kanałem.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Termin składania ofert: 14 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2018 r. o godz. 10.10

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

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją
ogłoszenia, organizowanego wg procedur określonych
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

wykonanie czyszczenia absorberów IOS
kotłów WR-25 i WP-70.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. o godz.10.00

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

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu wraz z odwodnieniem
drogi wewnętrznej dojazdowej,
zlokalizowanej na działkach nr 1369/6,
1372, 1369/4, 1364/2, w rejonie
ul. Dunikowskiego na odcinku do budynku
przy ul. Dworcowej 20 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Oferty z 30 maja 2018 r.

• pracownik biurowy 
z jęz. niemieckim – oferta dla
osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
wykształcenie średnie, znajomość
jęz. niemieckiego, praca biurowa przy
komputerze, elastyczny czas pracy,
ocenianie poprawności i kompletności
danych, korygowanie i uzupełnianie danych w programach, prowadzenie korespondencji z oddziałami w Niemczech,
monitorowanie zleceń, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca samochodu taxi
wykształcenie i doświadczenie: brak
wymagań, wymagane prawo jazdy
kat. B, znajomość topografii miasta lub
chęć jej poznania, badania lekarskie dla
taksówkarza (koszt 350 zł – możliwość
dofinansowania), wysoka kultura osobista, miejsce pracy: Gliwice i najbliższa
okolica, sporadyczne wyjazdy – Katowice,
Kraków;

• serwisant
wykształcenie wyższe techniczne, znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego
i angielskiego, wyjazdy serwisowe do
klientów obcojęzycznych, serwis urządzeń do produkcji farb i lakierów;

• masażysta
wykształcenie średnie kierunkowe, doświadczenie zawodowe w masażu azjatyckim, praca na czas określony, miejsce
pracy: Gliwice;

• kierowca międzynarodowy
wykształcenie średnie, prawo jazdy kat.
B, dwuletnie doświadczenie zawodowe,
praca polega głównie na prowadzeniu
pojazdu do 3,5 tony na terenie kraju oraz
państw Unii Europejskiej;

• ekspedientka
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, obsługa kasy fiskalnej i komputera,
zakres obowiązków: sprzedaż artykułów
spożywczych w sklepie ogólnospożywczym, praca tylko w weekendy – w soboty
(godz. 13.00 – 21.00), w niedziele (10.00
– 18.00), miejsce pracy: Gliwice;

• samodzielna księgowa
wykształcenie minimum średnie kierunkowe, doświadczenie w prowadzeniu książki
przychodów-rozchodów lub pełnej księgowości, zakres obowiązków: kompleksowa
obsługa klientów biura, ewidencjonowanie dokumentów księgowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
numer naboru: GCOP.KD.210.3.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko głównego księgowego
w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu)
DO GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA BĘDZIE NALEŻAŁO:
• kierowanie działem finansowo-księgowo
-kadrowym zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki,
• nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki w sposób zapewniający
prawidłową i terminową realizację zadań
w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
budżetowej oraz planowania gospodarki
finansowej,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
• zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych
przez jednostkę,
• bieżąca kontrola finansów, w tym m.in.
nadzorowanie płynności finansowej
jednostki i terminowego regulowania
zobowiązań.
OBOWIĄZKI UZUPEŁNIAJĄCE:
• opracowywanie projektów przepisów
wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości,
• sporządzanie sprawozdań finansowych
(w tym bilansów) oraz budżetowych,
• kontrola dokumentów płacowych,
• dokonywanie okresowych analiz wydatków,
• bieżąca kontrola finansów, w tym m. in.
nadzorowanie płynności finansowej jednostki i terminowego regulowania zobowiązań i ściągania należności,
• nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji,
zarówno rocznych, jak i doraźnych,
• bieżąca współpraca z Urzędem Miejskim
w Gliwicach, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem,
• szczegółowy zakres zadań określi przydział
czynności.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• do konkursu może przystąpić osoba,
która spełnia wymagania:
► posiada obywatelstwo polskie;
► ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw obywatelskich;
► nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwa skarbowe;
► spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej
3-letni staż pracy w księgowości,
– ukończyła średnią, policealną lub
pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letni staż
pracy w księgowości,

•

•

•

•
•
•

– jest wpisana do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
– posiada certyfikat księgowy
uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
wydane na podstawie odrębnych
przepisów;
► ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego
księgowego;
znajomość przepisów ustawy o finansach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tej ustawy;
znajomość regulacji prawnych z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
znajomość przepisów z zakresu prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
umiejętności sporządzania sprawozdawczości i analiz;
doświadczenie w pracy w jednostkach
samorządu terytorialnego;
nieposzlakowana opinia, wysoka kultura
osobista.

DODATKOWE WYMAGANIA:
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
• znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
• doświadczenie w rozliczaniu środków
pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
• umiejętność biegłego posługiwania się
narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy
finansowo-księgowe, płacowe).
CECHY CHARAKTERU:
• wysokie poczucie odpowiedzialności,
terminowość, dokładność w realizacji
powierzonych zadań, komunikatywność,
dobra organizacja pracy, samodzielność,
zdolność logicznego i analitycznego myślenia, odporność na stres, umiejętność
rozwiązywania problemów.
INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
NA DANYM STANOWISKU
Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1, II p.
Warunki pracy: system pracy równoważny,
praca biurowa z urządzeniami biurowymi,
w tym z monitorem ekranowym powyżej
dobowego wymiaru czasu pracy. Praca na
II piętrze, brak windy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe
i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl/do
-pobrania).

nabór nr KD.210.20.2018.KM-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Komunikacji
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 informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów
i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do
14 czerwca 2018 r. do godz. 17.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
32/238-56-50.

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
INFORMACJE DODATKOWE:
Dokumenty aplikacyjne należy składać
w terminie do 18 czerwca 2018 r. do godziny 12.00, w siedzibie głównej GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1, w zaklejonej kopercie opatrzonej: napisem „Nabór na kierownicze
stanowisko urzędnicze – główny księgowy”,
numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty
za pośrednictwem poczty decyduje data jej
wpływu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/232-04-77.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami planowane są od 21 do 22 czerwca
2018 r. w siedzibie głównej GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów
spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 902):
• w oparciu o art. 15 – dane osobowe
osoby zatrudnionej podlegają publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię,
nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania
niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe,
• publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic
i Mostów S.A.
w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,
zatrudni:
• kierowcę kat. C (karta + przewóz rzeczy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi
koparki,
• operatora z uprawnieniami
do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami
do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami
rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie
ich osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod adresem:
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.
Kontakt: 32/270-40-03.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach,
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice,
prowadzonego przez Miasto Gliwice:
Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu,
w której wymagania dotyczące kwalifikacji
nauczycieli są najwyższe;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora,:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego –
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyższej;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
a w przypadku nauczyciela akademickiego
– karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;
j) ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;
k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7 października
1999 r. o języku polskim.
2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym,
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit.: c,
f, h, j, k, l.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organów
administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany
lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, spełniający wymagania określone
w pkt. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co
najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju ZSO nr 14;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku

polskim, potwierdzającego znajomość języka
polskiego – w przypadku cudzoziemca;
d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
e) oświadczenie zawierające następujące dane
osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
f) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w lit. d;
g) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
h) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie
toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;
l) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych
dokumentów – w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed
1 sierpnia 1972 r.;
m) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
– w przypadku nauczyciela;
n) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
p) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym: imieniem i nazwiskiem, adresem
zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem
PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14”, w terminie do 11 czerwca
2018 r. do godziny 16.00 na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31A
Wydział Edukacji, pokój 114
Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci
elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać
elektroniczne kopie dokumentów wymaganych
jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez
Prezydenta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez korespondencje
e-mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

konkurs na stanowisko dyrektorów przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Gliwice:
• Przedszkola Miejskiego nr 18 w Gliwicach,
ul. Brzozowa 50, 44-100 Gliwice,
• Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 19, 44-100 Gliwice.
Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego;
e) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego
w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego –
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole;
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
a w przypadku nauczyciela akademickiego
– karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;
k) ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych;
l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z 7 października
1999 r. o języku polskim.
2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy
magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit.: c,
f, h, j, k, l.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organów
administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany
lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie
przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
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b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię dokumentu, o którym mowa w ustawie z 7 października 1999 r. o języku
polskim, potwierdzającego znajomość języka
polskiego – w przypadku cudzoziemca;
d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku
nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
e) oświadczenie zawierające następujące dane
osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• datę i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
f) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w lit. d;
g) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą;
h) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie
toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;
j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych;
l) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
– w przypadku nauczyciela;
m) poświadczona przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy
z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego;
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym: imieniem i nazwiskiem, adresem
zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem
PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na
stanowisko dyrektora …………………”, w terminie
do 11 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31A
Wydział Edukacji, pokój 114
Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci
elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać
elektroniczne kopie dokumentów wymaganych
jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez
Prezydenta Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez korespondencje
e-mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/33864-68.

NIERUCHOMOŚCI
Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150 w godz.
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 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.

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Oferta pracy na stanowisko:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi
taboru posiadanego przez PKM,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych 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 podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 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 procesu 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 odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/33-04-662.

Oferta pracy na stanowisko:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw i obsługi
taboru posiadanego przez PKM,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych 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 podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 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 procesu 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 odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/33-04-662.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I. Przetargu ustnego nieograniczonego na
wysokość stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku
przy ul. Szobiszowickiej 27 (na parterze),
o powierzchni 104,30 m2
• termin przetargu: 22 czerwca 2018 r.,
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 305.
--------------------------------------------------------------------------

II. Konkursu ofert na wysokość stawki
czynszowej za najem lokalu użytkowego
usytuowanego przy ul. Lipowej 14/31.
• termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie
internetowej www.zbm2.pl

Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 1460/1, obręb Nowe Miasto,
o pow. gruntu 0,0223 ha, z KW nr
GL1G/00046913/4, położonej w Gliwicach
przy ul. Zygmunta Starego, stanowiącej
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 18 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 55 500,00 zł

Sprzedaż 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 5550,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej działki nr 91, obręb Bojkowskie Pola (KW nr GL1G/00017378/9),
• niezabudowanej działki nr 94, obręb Bojkowskie Pola (KW nr GL1G/00017628/7),
• niezabudowanej działki nr 98, obręb Bojkowskie Pola (KW nr GL1G/00017800/7),
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, o łącznej powierzchni 3,0867 ha.
Termin przetargu: 20 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:6 530 300,00 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 653 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2018 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ROKOWANIA PO II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej:

• zabudowaną działkę nr 236/2, obręb Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr
GL1G/00032921/2. Nieruchomość położona jest przy ul. Głównej 24. Powierzchnia
użytkowa budynku wynosi 162,40 m2.
Termin rokowań: 3 lipca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Zaliczka: 7500,00 zł

Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłaty zaliczki:
27 czerwca 2018 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.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 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:
I PRZETARG
1. ul. Zwycięstwa 33/U-2, przyziemie

(wejście do lokalu od strony podwórka), lokal
użytkowy o powierzchni 51,27 m2, składający
się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalację elektryczną (instalacja do wymiany), brak
instalacji wodno-kanalizacyjnej, WC – brak,
ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota
Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1230,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

II PRZETARG
1. ul. Bł. Czesława 38/U-1, front, parter,

lokal użytkowy o powierzchni 35,73 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja do wymiany),
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak
(w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 7,00 zł
Wadium: 750,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

2. ul. Rolników 280/U-1, front, par-

ter, lokal użytkowy o powierzchni 51,67 m2,
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, istniejące WC wykonane bez pozwolenia
do legalizacji lub likwidacji (ewentualnie do
przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami), ogrzewanie – brak (w lokalu należy
zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie
z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota
Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 7,00 zł
Wadium: 1085,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

3. ul. Bł. Czesława 40/U-1, front, par-

ter, lokal użytkowy o powierzchni 21,65 m2,
składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony
w instalacje: elektryczną (instalacja wyeksploatowana – do wymiany), wodno-kanalizacyjną
(odpływ od umywalki), WC na klatce schodowej, ogrzewanie – brak (w lokalu należy
zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie
z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 7,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co
oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie
brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

III PRZETARG
1. ul. Reymonta 14/U-1, front, parter,

lokal użytkowy o powierzchni 79,32 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (instalacja wyeksploatowana
– do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC,
ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować
ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu
Miasta Gliwice*.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych
do przystąpienia do przetargu odbędzie się
26 czerwca 2018 r. (wtorek) od godz. 9.30 do
godz. 10.00, 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 26 czerwca 2018 r.
(wtorek) o godz. 10.15, w pokoju 121 – sala
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu
wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to
będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się 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 znajdować
się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg, 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),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli
taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną 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

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 7,00 zł
Wadium: 1666,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak
możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

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
Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca
do przetargu w imieniu uczestnika przetargu,
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi
okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo
szczegółowe notarialnie poświadczone, upoważniającej 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 wycofania 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-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta organizator
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 14 czerwca 2018 r. (czwartek):
1. ul. Zwycięstwa 33, przyziemie, godz. 9.30 – 9.45,
2. ul. Bł. Czesława 38, parter, godz. 10.00 – 10.15,
3. ul. Rolników 280, parter, godz. 11.00 – 11.15,
4. ul. Bł. Czesława 40, parter, godz. 10.30 – 10.45,
5. ul. Reymonta 14, parter, godz. 11.30 – 11.45.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA

8 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5,
oznaczonej jako działki nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obr. Nowe Gliwice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe (Ba), na podstawie
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W stosunku do nieruchomości nie zostały
zgłoszone żadne roszczenia.
W dziale I księgi wieczystej GL1G/00033327/5
ujawnione jest uprawnienie z tytułu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności
drogi – przechodu i przejazdu po działce
nr 58/7, objętej KW GL1G/00041545/8,
w pasie o szerokości ok. 5 m biegnącym
od ulicy Dojazdowej do granicy działki
nr 58/7 z działką nr 59, w miejscu leżącym jak
najbliżej granicy działki nr 58/7 z działkami
nr 58/6 i 57, zgodnie z załącznikiem mapowym do aktu notarialnego z 29 kwietnia
2013 r. Rep. A nr 1741/2013, na rzecz
każdoczesnych właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami
51, 59 i 60 o łącznej powierzchni 6,8162 ha,
objętych niniejszą księgą wieczystą.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00033327/5 nieruchomość
nie jest przedmiotem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem
żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 3 235 358 zł
Wadium: 323 535 zł
Minimalne postąpienie: 32 360 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 1221
z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został
uwzględniony w cenie wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 135/2017
z 9 maja 2017 r., zmienionego zarządzeniem
Wojewody Śląskiego nr 77/18 z 14 marca
2018 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-4517/17
z 11 maja 2017 r. i wykazu nr 10/SP/2017,
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona przy ul. Płażyńskiego, obejmująca działki nr 51, 59 i 60 o łącznej
pow. 6,8162 ha, to teren dawnych Gliwickich
Zakładów Chemicznych „Carbochem”. Z uwagi na charakter prowadzonej wcześniej na
nieruchomości działalności, została wykonana analiza geologiczno-przyrodniczo-środowiskowa terenu. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzono, iż wierzchnie warstwy
gruntu są skażone substancjami niebezpiecznymi. Niemniej jednak z przeprowadzonych
badań, zarówno przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic, jak
i Politechnikę Śląską w Gliwicach wynika,
iż dopuszczona została realizacja nowych
inwestycji pod warunkiem zabezpieczenia
skażonych warstw gruntu.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy prawo ochrony środowiska
z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2018 r., poz
799), jeżeli zanieczyszczenie powierzchni
ziemi ma charakter historyczny, co do zasady
podmiotem odpowiedzialnym za oczyszczenie jest podmiot władający danym gruntem.
Przez historyczne zanieczyszczenie ziemi
rozumie się m.in. zanieczyszczenie, które
zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona
przed 30 kwietnia 2007 r. W chwili sprzedaży
takiego gruntu obowiązek ten przechodzi
na nowego nabywcę. Dyrektor ochrony środowiska może w takich sytuacjach, w drodze
decyzji, nałożyć na właściciela/władającego
gruntem obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wyznaczyć
termin przedłożenia wyników tych badań.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń,
wymagane jest podjęcie działań oczyszczających, czyli tzw. remediacji (art. 3 ust. 31b
ustawy Prawo ochrony środowiska). Przez
remediację rozumie się poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym
na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się.
Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest
dziko rosnącą roślinnością, ze znacznym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Usytuowane
są na niej ruiny budynków przemysłowych.
Ponadto przez działkę nr 59 przebiegają sieci
gazowe oraz nieczynne instalacje wykorzystywane przez przedsiębiorstwo.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działka
nr 51 oraz część działki nr 59 i 60 znajduje
się na terenie oznaczonym symbolem 2PU,
co oznacza tereny przemysłowo-usługowe,
natomiast pozostałe części działek nr 59 i 60

znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 03KDG 2/2, co oznacza tereny ulicy
głównej, projektowanej. Niemniej jednak
planowana jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice polegająca na
zawężeniu ul. Płażyńskiego do jednej jezdni,
co spowoduje, że rezerwa ww. terenów pod
poszerzenie tej drogi będzie zbędna.
W obecnym układzie drogowym istnieją dwie
możliwości skomunikowania ww. działek
z drogą publiczną. Pierwsza, polegająca na
bezpośrednim połączeniu z ulicą Płażyńskiego z włączeniem nowo projektowanym
zjazdem oddalonym od strefy oddziaływania
skrzyżowania typu rondo ulicy Bojkowskiej
z Płażyńskiego. Warunkiem niezbędnym jest,
w tym przypadku, zniwelowanie wysokości
skarpy, celem spełnienia wymaganych warunków technicznych dla zjazdu publicznego
– pochylenia podłużnego. Druga, to możliwość skomunikowania od strony ul. Dojazdowej, poprzez działkę sąsiednią nr 58/7,
stanowiącą własność Miasta Gliwice, również
z włączeniem nowo projektowanym zjazdem.
W tym celu została ustanowiona stosowna
służebność, która ujawniona jest w księdze
wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej
nieruchomości oraz dla działki obciążonej.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób zagospodarowania zgodny
z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania
się ze stanem nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą określone
w niniejszym ogłoszeniu wadium w formie
pieniężnej do 2 sierpnia 2018 r. na konto
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z zaznaczeniem „I przetarg ustny nieograniczony, dz.51, 59, 60, obręb Nowe
Gliwice, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa
i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość
będzie nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania ww. rachunku Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej
w przetargu ceny nieruchomości przez
oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają,
bez możliwości przeksięgowania na inny
przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoby legitymujące się potwierdzonymi
uprawnieniami do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
w wyniku wypędzenia z byłego terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.,
zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium,
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości
potwierdzonego prawa do rekompensaty
(art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
– t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą
chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią
oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi
granicami państwa polskiego oraz złożą
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium,
w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć
do 30 lipca 2018 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być
ujawnione w wojewódzkim rejestrze osób
uprawnionych do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną
adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu
osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego, w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez
małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien być zawarty do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości nie później niż 2 dni przed dniem
zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem,
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Gliwicach nr 17 1050 1230 1000 0022
7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do poniesienia kosztów notarialnych
i sądowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest
również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM-4517/17 z 11 maja
2017 r. na podstawie podanego do publicznej
wiadomości wykazu nr 10/SP/2017 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia,
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz.
121 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością przejmuje nabywca z chwilą
zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący
zadania z zakresu administracji rządowej
jako organ właściwy do gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce
Dla Mieszkańców/Nieruchomości – przetargi
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.
gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość
czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana
zostanie do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej – „Miejski Serwis Internetowy – Gliwice”
oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej –
„Dziennik Gazeta Prawna”.
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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. 121 z późn. zm.),

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. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: róg ul. Wodnej i ul. Basztowej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• prawo własności działki nr 712,
obręb Stare Miasto, o pow. 0,0237
ha, z KW nr GL1G/00032766/7,
położonej na rogu ul. Wodnej
i ul. Basztowej w Gliwicach, użytek
Bi – inne treny zabudowane.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona w Gliwicach na rogu
ul. Wodnej i ul. Basztowej. Teren płaski.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, włączenie ruchu drogowego z przedmiotowej działki będzie
mogło odbywać się wyłącznie do drogi
publicznej ul. Wodnej, nowym zjazdem.
Część działki nr 712, obręb Stare Miasto,
zajęta jest pod chodnik w pasie drogowym ul. Wodnej oraz ul. Dworcowej.
Przy sprzedaży działka zostanie obciążona nieodpłatnym i nieograniczonym
w czasie prawem służebności w części
zajętej pod chodnik o pow. 24,2 m².
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją dróg rowerowych”
planuje się przyszłościowo realizację
trasy rowerowej nr 65a wzdłuż ul. Basztowej oraz realizację trasy nr 5 wzdłuż
terenu obejmującego istniejący parking. Ich szczegółowy przebieg będzie
znany po opracowaniu dokumentacji
projektowej.
Wśród zasad zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono między innymi
,,ograniczenie wysokości nowej zabudowy (w tym nadbudowy zabudowy
istniejącej) na terenach oznaczonych
symbolami od 1UM do 26 UM, położonych w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków do
4 kondygnacji (dla terenu oznaczonego
symbolem 26 UM do 3 kondygnacji od
strony ulicy usytuowanej po wschodniej
stronie tego terenu), z obowiązkiem
nawiązania wysokością do zabudowy
istniejącej w najbliższym otoczeniu’’.
W związku z tym na przedmiotowym
obszarze obowiązuje wysokość do
3 kondygnacji.
Ze względu na położenie przedmiotowej działki w obrębie układu urbanistycznego Starego Miasta w Gliwicach,
wpisanego do rejestru zabytków pod nr
A/270/50, zg. z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego, prowadzenie robót budowlanych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia
na prowadzenie tych robót, wydanego
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Działka nr 712, obręb Stare Miasto, jest
położona w zwartej zabudowie śródmiejskiej i możliwość zagospodarowania
terenu na cel zgodny z m.p.z.p. będzie
uzależniona od przepisów aktualnych
na dzień opracowania projektu, w tym
warunków technicznych, w szczególności w zakresie wymaganej odległości
obiektu z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów
oraz dotyczących warunków ochrony
przeciwpożarowej.
Planowane wykorzystanie terenu nie
powinno naruszać przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym:
Prawo ochrony środowiska, Prawo
wodne, ustawa o odpadach oraz ustawa
o ochronie przyrody.
Na działce nr 712, obręb Stare Miasto,
znajduje się punkt oświetleniowy wraz
z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, stanowiące element miejskiej sieci oświetleniowej.
W związku powyższym przy sprzedaży
zostanie ustanowiona służebność w sposób umożliwiający swobodny dostęp do
słupa z oprawami oraz kabla zasilającego w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji i konserwacji urządzeń
oświetleniowych (na szerokość 1 m od
osi słupa i kabla – ok. 18 m2). Zgodnie
z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa.
26 czerwca 2013 r. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wodnej
2 w Gliwicach została wydana decyzja
Prezydenta Miasta Gliwice nr 809/2013
o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu
(termoizolacji) oraz remoncie kamienicy
mieszkalno-usługowej przy ul. Wodnej
2 w Gliwicach. Zatwierdzony projekt
budowlany przewiduje m.in. wykonanie
ocieplenia ww. budynku od strony działki nr 712, obręb Stare Miasto.
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Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Część działki nr 712, obręb Stare Miasto,
zajęta jest pod chodnik w pasie drogowym ul. Wodnej oraz ul. Dworcowej.
Przy sprzedaży działka zostanie obciążona nieodpłatnym i nieograniczonym
w czasie prawem służebności w części
zajętej pod chodnik o pow. 24,2 m².
Na działce nr 712, obręb Stare Miasto,
znajduje się punkt oświetleniowy wraz
z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, stanowiące element
miejskiej sieci oświetleniowej. W związku z powyższym przy sprzedaży zostanie ustanowiona służebność w sposób
umożliwiający swobodny dostęp do
słupa z oprawami oraz kabla zasilającego w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji i konserwacji urządzeń
oświetleniowych (na szerokość 1m od
osi słupa i kabla – ok. 18 m2).
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 712, obręb Stare Miasto,
położona jest na terenie, na którym od
18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej
części miasta, obejmującego Centrum
i Śródmieście miasta, tzw. centralne
tereny miasta. Plan uchwalony został
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia
2005 r., która opublikowana została
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r.,
pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka
nr 712, obręb Stare Miasto, znajduje
się na terenie oznaczonym symbolem:
26 UM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami
1UM – 79UM obowiązują następujące
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowa działka znajduje się na
terenie:
• układu urbanistycznego, obejmującego obręb dawnych murów
miejskich, który został wpisany do
rejestru zabytków pod numerem
A/270/50,
• strefy „W”– ochrony archeologicznej,
• ścisłego obszaru rewitalizacji.
Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgodnie
z przepisami ustawy o rewitalizacji
z 9 października 2015 r. (DzU z 2015 r.,
poz. 1777 z późn. zm.).
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 166 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1660,00 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 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 2 lipca 2018 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34.
Podpisanie notarialnej umowy kupna
-sprzedaży nastąpi do 1 sierpnia 2018 r.
Wadium
Wadium w wysokości 16 600,00 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, dz. nr 712,
obręb Stare Miasto, oraz wpisać, kto
będzie nabywcą”. Wadium winno być
uznane na rachunku gminy najpóźniej
27 czerwca 2018 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 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 notarialnego lub sporządzone
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne
(wydane w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości
przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem
drugiego małżonka, zawierającym zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5970/2018
z 14 marca 2018 r. w sprawie w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
prawa własności działki nr 712, obręb
Stare Miasto, z KW nr GL1G/00032766/7,
położonej na rogu ul. Wodnej i Basztowej w Gliwicach, stanowiącej własność
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki 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. 121 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 Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVIII/965/2005 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod
poz.481, zapisami księgi wieczystej
nr GL1G/00032766/7 oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem
sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5970/18 z 14 marca 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM, Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16,
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.0015.00, 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 zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się
według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r.
poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Tokarskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 1067, obręb Ostropa Północ, KW nr
GL1G/00033546/6, użytek B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 0,0168 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w zachodniej części miasta,
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. Dostępność
obiektów handlu oraz usług. Okolica dobrze skomunikowana. Kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta,
brak możliwości optymalnego wykorzystania pod
budownictwo mieszkaniowe. Sieci uzbrojenia terenu
w bezpośrednim zasięgu. Dostępność komunikacyjna:
pełna do asfaltowej drogi publicznej w dobrym stanie
technicznym. Brak uciążliwości i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Sąsiedztwo nieruchomości
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Umiarkowany poziom hałasu, w najbliższym sąsiedztwie dużo nasadzeń i zieleni.
W granicach przedmiotowej działki prawdopodobnie
przechodzi sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt
oraz we własnym zakresie.
Przez działkę przebiega kanał kanalizacji deszczowej,
zatem przed zbyciem zostanie ustanowiona nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu na
rzecz Miasta Gliwice, w zakresie sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości 4 m, co wraz ze strefą ochronną daje powierzchnię służebności 9 m2. Służebność
będzie polegała na prawie korzystania z przebiegających przez tę nieruchomość urządzeń przesyłowych
wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu
prawidłowej ich eksploatacji, w tym dokonywania
przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji
i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach
którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r. opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 33 z 10 lutego 2011 r., poz. 598),
działka nr 1067 położona jest na terenie opisanym
symbolem 18 MNU, co oznacza tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy oraz, w niewielkiej południowej części, na
terenie opisanym symbolem 8 KDL 1/2, co oznacza
tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Przeznaczenie podstawowe dla symbolu 18 MNU:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi,
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania
zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych,
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie
jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze, garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 8 KDL 1/2 – części
ul. Tokarskiej, plan ustala szerokość w liniach rozgraniczających 7 – 17,00 m, z poszerzeniem w miejscach
skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu.
Według informacji z Zarządu Dróg Miejskich nie planuje się rozbudowy ul. Tokarskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne
postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 38 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 390,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na
podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 lipca 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 34.
7. Wadium
Wadium w wysokości 3900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem
przelewu: „Przetarg, dz. nr 1067, obręb Ostropa Północ oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 lipca
2018 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 9 sierpnia 2018 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.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt i położenie działki
nr 1067 nie może ona stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, jak
i drogi dojazdowej do działki gminnej nr 1066, może
natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zatem celowym
jest jej zbycie w drodze przetargu ograniczonego do
właścicieli nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych działek
oznaczonych nr 1064, 1068, obręb Ostropa Północ.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień przed
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium
jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
9. 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 notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa
w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi
wieczystej wg stanu na dzień 3 lipca 2018 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie
do udziału w przetargu ograniczonym, w terminie
do 3 lipca 2018 r., do siedziby Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6112/2018
z 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1067, obręb Ostropa Północ, położonej
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.2. 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 gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6112/2018 z 11 kwietnia 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
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. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
21 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako
działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, przy
autostradzie A4, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
2 908 600,00 zł
Wadium: 291 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 29 100,00 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 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 152, obręb Bojkowskie Pola,
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie
z uchwałą Rady Miasta nr XXXV/765/2018
z 15 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5957/18
z 12 marca 2018 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 152, obręb Bojkowskie
Pola, użytki: RIIIa – grunty orne klasy IIIa i RIIIb – grunty orne klasy IIIb,
o pow. gruntu 1,6141 ha, KW nr
GL1G/00021447/5.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola,
położona jest w Gliwicach na wschód
od ul. Rybnickiej, przy autostradzie A4.
Otoczenie nieruchomości stanowią niezabudowane tereny użytkowane rolniczo. Na wschód od przedmiotowej działki
budowane są hale produkcyjno-magazynowe, natomiast na północny zachód
zlokalizowane jest składowisko odpadów.
Teren nieruchomości jest nieogrodzony.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony
do prostokąta o wymiarach ok. 100 m
na 160 m.
Działka zakwalifikowana jest do użytków
rolnych oznaczonych jako RIIIa i RIIIB.
Zmiana przeznaczenia w sposobie użytkowania będzie wymagała uzyskania decyzji
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
Uzbrojenie częściowe, dostępne poza granicami nieruchomości. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek
i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola,
nie posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej. Aktualnie dojście i dojazd do ww. nieruchomości możliwe są
m.in. od strony ulicy Bojkowskiej, ulicy
Tymiankowej lub ulicy Łanowej w Gliwicach, poprzez działki pośrednie. Zaznaczyć należy, iż dojście i dojazd należy
rozumieć wyłącznie jako dojście i dojazd
do pól uprawnych, co jest konsekwencją
przeznaczenia gruntu przedmiotowej
nieruchomości na użytki rolne (grunty
orne).
Dla zamierzenia inwestycyjnego o charakterze innym niż rolnicze istnieje możliwość
optymalnego skomunikowania działki
nr 152 do drogi publicznej, tj. ul. Bojkowskiej w Gliwicach, pod warunkiem
wybudowania dróg przewidzianych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, łączących inwestycję
z ul. Bojkowską, bądź układem drogowym
powstałym wraz z planową budową „Południowej Części Obwodnicy Miasta Gliwice”. Koszty wybudowania koniecznych
dróg poniesie inwestor.
Odwodnienie terenu działek w gestii
właściciela. W granicy przedmiotowej
działki przechodzi prawdopodobnie sieć
drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na
nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest
do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany 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
zagospodarowania

Działka nr 152, obręb Bojkowskie Pola,
położona jest na obszarze, na którym od
27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenów związanych bezpośrednio
z rozwojem układu komunikacyjnego
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta
oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony
został przez Radę Miejską w Gliwicach
uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011
r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka
nr 152, obręb Bojkowskie Pola, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem
17 UPn opisanym jako: tereny usługowo
-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od
1 UPn do 22 UPn obowiązują następujące
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna,
w tym logistyka oraz składowanie
i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich
branż związane z funkcjonowaniem
poszczególnych obiektów,
c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Ponadto przedmiotowa działka znajduje
się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem
wysokości obiektów budowlanych oraz
naturalnych, związanym ze strefą od
lotniska,
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania
ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,
• izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku od autostrady.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 sierpnia
2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 34.
5. Wadium
Wadium w wysokości 291 000,00 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, działka nr 152, obręb Bojkowskie
Pola, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 14 sierpnia 2018 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.
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 notarialnego lub sporządzone
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba
fizyczna prowadząca działalność go-

spodarczą, należy okazać: aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości
przez małżonków, do dokonania czynności
przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich, ze
stosownym pełnomocnictwem drugiego
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-5957/18 z 12 marca 2018
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 152, obręb Bojkowskie
Pola, o powierzchni 1.6141 ha, położonej
w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla
której prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00021447/5 oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie
wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm).
7.2. 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 gminy. Akt notarialny przenoszący własność
nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 20 września 2018 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu
przez cudzoziemca, 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 nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udzielą pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 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.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone
jest na stronie internetowej www.gliwice.
eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121
z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się
według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014
r., poz. 1490).
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121
z późn. zm.)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz
na stronie podmiotowej Wojewody
Śląskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 20/SP/2018 do 14 czerwca 2018 r.,
• nr 21/SP/2018 do 14 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 22/SP/2018 do 14 czerwca 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości do
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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.)

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały
podane do publicznej wiadomości
nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wynajęcia:
• nr 309 do 8 czerwca 2018 r.,
• nr 310 – 311 do 11 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 306 – 308 do 7 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
• nr 294 – 305 do 7 czerwca 2018 r.,
• nr 312 – 319 do 15 czerwca 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•
•
•

nr 109/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 110/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 111/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 114/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 115/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 116/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
nr 117/2018 do 7 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do zbycia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 108/2018 do 7 czerwca 2018 r.,
• nr 118/2018 do 11 czerwca 2018 r.,
• nr 119/2018 do 11 czerwca 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA
GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 112/2018 do 14 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 121/2018 do 19 czerwca 2018 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia,
dzierżawy lub zbycia.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
3 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się III ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości, oznaczonej
jako działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej
w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej
w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.
Cena wywoławcza nieruchomości*: 203 000,00 zł*
Wadium: 20 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2030,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5136/17
z 28 września 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 10 stycznia 2018 r.
i został zakończony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 6 marca 2018 r.
i został zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części
nieruchomości, oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1, obręb
Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, użytek: „Bi” – inne
tereny zabudowane, zapisanej w KW nr GL1G/00033240/1.
2. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od
ul. Marzanki, w centralnej części miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony, o dość regularnym kształcie, zabudowane budynkiem (budynek handlowo-usługowy
oraz pozostały budynek niemieszkalny, tworzące funkcjonalną
całość) o powierzchni użytkowej 321,70 m2. Budynek wymaga
generalnego remontu.
Dostępność mediów w ul. Marzanki oraz ul. Rybnickiej:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• sieć gazowa,
• sieć energetyczna,
• sieć teletechniczna.
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić
bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Marzanki
poprzez działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr GL1G/00033240/1
wpisane jest uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu, w miejscu istniejącego
przejazdu, na działce nr 255, na rzecz każdoczesnych właścicieli
i użytkowników wieczystych działki nr 234 (obecnie działki
234/1 i 234/2) – objętej niniejszą księgą wieczystą).
3. Obciążenia nieruchomości:
Po działce nr 234 (obecnie działki nr 234/1 i 234/2) ustanowiona została nieograniczona w czasie służebność drogi
(przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu) na
rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych
działki nr 233.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum
i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 234/1, obręb
Sikornik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
10 MW – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne
służące obsłudze mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast działka nr 224/1, obręb Sikornik, znajduje się na
terenie oznaczonym symbolem:
38 UM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który objęty
jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
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w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Istnieje możliwość oględzin budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-11 (lub
32/338-64-10; 32/338-64-12), na co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 20 300,00 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 przelewu „Przetarg, dz. nr 224/1 i 234/1, obręb
Sikornik”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta
Gliwice najpóźniej 27 czerwca 2018 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 – bez
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości.
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 notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5136/17 z 28 września 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej
części nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1,
obręb Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej
w księdze wieczystej nr GL1G/00033240/1, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
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. Akt notarialny przenoszący prawo własności
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia
zamknięcia przetargu, tj. do 2 sierpnia 2018 r. 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. Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie,
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na www.gliwice.eu oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 2, lokal nr 5, pow.
56,45 m2 + piwnica: 10,26 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 9.45 do
10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 11, lokal nr 1, parter, pow. 46,20 m2 + piwnica: 5,68 m2,
2 pokoje, kuchnia, przedpokój; dostęp do
WC usytuowanego na klatce schodowej
(parter), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 300,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz. 8.00
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II piętro,
pow. 79,65 m2 + pomieszczenie strychowe: 11,77 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje,
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze,
łazienka z WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 165 700,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2018 r. od godz. 12.40
do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. WROCŁAWSKA 13, lokal nr 5, II piętro, pow. 137,33 m2 + piwnica 1,32 m2,
4 pokoje, przedpokój, kuchnia, komórka, łazienka z WC, lokal do generalnego
• UL. WARYŃSKIEGO 3, lokal nr 1a, parter,
remontu
2
pow. 18,40 m , 1 pokój, kuchnia, WC,
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 11.30
lokal do generalnego remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 291 400,00 zł
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 41 800,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 15 czerwca 2018 r. od godz. 13.30
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r.
od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

Wadium: 14 600,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 9.30
do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 300,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2018 r. od godz. 12.40
do 12.55

(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od
godz. 13.45 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 1A, lokal nr 6, III piętro, pow. 71,00 m2, 3 pokoje, przedpokój,
kuchnia, spiżarnia, łazienka z WC,
• UL. SIEMIŃSKIEGO 29, lokal nr 3, I pięlokal do generalnego remontu
tro, pow. 77,83 m2 + piwnica: 16,55 m2,
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 12.00
3 pokoje, kuchnia, z dostępem do WC
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 400,00 zł
usytuowanego na klatce schodowej
Wadium: 8700,00 zł
(część wspólna), lokal do generalnego
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 10.00
remontu
do 10.15

UŻYTKOWE
• UL. GROTTGERA 31, lokal nr 12, parter, pow. 30,60 m2 + piwnica: 4,67 m2,
2 pomieszczenia i WC, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• UL. NOWY ŚWIAT 14, garaż nr 2, parter,
pow. 60,72 m2, 2 pomieszczenia, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 10.30
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• UL. BIAŁEJ BRAMY 8, 10; BYTOMSKA 11,
13; lokal nr 2, I piętro (wejście od
ul. Białej Bramy 8), pow. 91,07 m2,
7 pomieszczeń, korytarz, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 222 100,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz. 11.00
do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• UL. PIASTOWSKA 7, lokal nr I, parter,
pow. 66,76 m2, 2 pomieszczenia oraz sanitariaty, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 100,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r.
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• UL. NAŁKOWSKIEJ 1, lokal nr 4, II piętro,
pow. 37,62 m2, 3 pomieszczenia, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 8 czerwca 2018 r. od godz. 7.45 do 8.00
(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• UL. GORZOŁKI 11, lokal nr I, poddasze
(IV piętro), pow. 33,73 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 900,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 20, lokal nr 9,
poddasze (III piętro), pow. 66,76 m2
+ piwnica: 22,48 m2, 5 pomieszczeń,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 700,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz.
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 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.
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ogłoszenia
OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6740.7.2.2018 z 25 maja 2018 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 24 maja 2018 r. wydał decyzję nr 5/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa odcinka drogi powiatowej oraz odcinka drogi gminnej w śladzie dróg
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami OBW/1-G2/2, G2/2, KK oraz 09 KDZ 1/2 wraz z włączeniem do ronda przy
ul. Bojkowskiej w Gliwicach (rondo obecnie w trakcie realizacji)”,

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta Gliwice na
prawach powiatu oraz Gminy Gliwice z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2
Numer
działki

Numer działki
pierwotnej

Oznaczenie podmiotu,
na którego rzecz ma nastąpić przejęcie

Obręb

Lp.

1.

2.

3.

4.

1.

95/1

95

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

2.

101/4

101/3

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

3.

106/1

106

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

4.

107/1

107

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

5.

108/1

108

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

6.

109/1

109

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

7.

110/1

110

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

8.

111/1

111

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

9.

157/2

157

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

10.

188/2

188

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

11.

214/2

214

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

12.

-----

215/2

Bojkowskie Pola

Miasto Gliwice na prawach powiatu

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi powiatowej (w nawiasie podano pierwotny
nr działki):

13.

95/2

95

Bojkowskie Pola

Gmina Gliwice

14.

96/1

96

Bojkowskie Pola

Gmina Gliwice

15.

97/1

97

Bojkowskie Pola

Gmina Gliwice

16.

100/1

100

Bojkowskie Pola

Gmina Gliwice

17.

188/3

188

Bojkowskie Pola

Gmina Gliwice

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Gliwice na prawach powiatu oraz przez Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,
• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na prowadzenie robót budowlanych
towarzyszących realizacji inwestycji, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
• nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obręb Bojkowskie Pola:
95/1 (95), 101/1, 101/4 (101/3), 106/1 (106), 107/1 (107), 108/1 (108), 109/1 (109), 110/1 (110), 111/1 (111),
113/1, 157/2 (157), 188/2 (188), 214/2 (214), 215/1, 215/2.
2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej (w nawiasie podano pierwotny
nr działki):
Obręb Bojkowskie Pola:
95/2 (95), 96/1 (96), 97/1 (97), 100/1 (100), 157/3 (157), 188/3 (188), 213/1 (213), 214/3 (214).

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz określono
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu
– w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e) i h)), tj. budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów
(w nawiasie podano pierwotny nr działki):

Numer
działki po
podziale

Numer działki
pierwotnej lub
nie podlegającej
podziałowi

1.

2.

Obręb Bojkowskie Pola:
95/3 (95), 96/2 (96), 97/2 (97), 100/2 (100), 213/2 (213).

Powierzchnia
zajętości terenu
w m2

Numer księgi
wieczystej

Zakres prac ograniczających
korzystnie z nieruchomości

Obręb: Bojkowskie Pola

4. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor prowadził będzie roboty
budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Bojkowskie Pola:
157/4 (157), 188/4 (188), 214/4 (214).
II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej we wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1
Działki podlegające podziałowi

Lp.

3.

4.

5.
Budowa zjazdu. Budowa sieci
oświetlenia ulicznego. Budowa
fragmentu sieci kanalizacji
deszczowej – rowu szczelnego.

1.

95/3

95

GL1G/00035292/4

403

2.

96/2

96

GL1G/00035292/4

147

Budowa zjazdu.

3.

97/2

97

GL1G/00035292/4

30

Budowa fragmentu zjazdu.

4.

100/2

100

GL1G/00017302/6

231

Budowa fragmentu dwóch
zjazdów. Budowa fragmentu sieci
kanalizacji deszczowej – rowów
szczelnych.

5.

213/2

213

GL1G/00017801/4

122

Budowa fragmentu zjazdu.

Numeracja ewidencyjna nieruchomości
Nr
pierwotny
działki
Lp.

1.

1.

95

2.

96

Stan po podziale
Obręb

V. Ww. decyzją, w oparciu o złożone przez inwestora oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, udzielono pozwolenia na
prowadzenie, poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji,
które zostały opisane w Tabeli nr 4, przedstawionej poniżej:

Nr działki
wchodzącej
w pas drogowy

Powierzchnia
działki [ha]

Nr działki
poza pasem
drogowym

Powierzchnia
działki [ha]

2.

3.

4.

5.

6.

95/1

0,3297

95/2

0,0981

95/3

2,7259

Bojkowskie Pola

96/1

0,1524

96/2

2,0288

Bojkowskie Pola

Lp.

1.

2.

3.

157/4

157

Wykonanie utwardzenia terenu (nasypu ziemnego i skarp).

Tabela nr 4
Numer działki
(po podziale)

Numer działki pierwotnej lub
nie podlegającej podziałowi

Zakres robót

Obręb: Bojkowskie Pola

3.

97

97/1

0,1141

97/2

0,3773

Bojkowskie Pola

1.

4.

100

100/1

0,1118

100/2

2,8216

Bojkowskie Pola

2.

188/4

188

Budowa fragmentu ścieżki rowerowej, fragmentu chodnika
oraz odcinka sieci oświetlenia ulicznego.

5.

106

106/1

0,0544

106/2

4,3949

Bojkowskie Pola

6.

107

107/1

0,0416

107/2

0,9999

Bojkowskie Pola

3.

214/4

214

Rozbiórka odcinka istniejącej utwardzonej drogi polnej,
wykonanie utwardzenia terenu (nasypu ziemnego),
budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego.

7.

108

108/1

0,0026

108/2

0,0659

Bojkowskie Pola

8.

109

109/1

0,0611

109/2

1,4608

Bojkowskie Pola

POUCZENIE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

9.

110

110/1

0,0320

110/2

0,7608

Bojkowskie Pola

10.

111

111/1

0,1424

111/2

4,1650

Bojkowskie Pola

157/2

0,0551

157/1

0,0107

157/3

0,1501

157/4

0,2324

11.

157

12.

188

13.

213

14.

214

15.

101/3

188/2

0,0669

188/1

0,0123

188/3

0,2093

188/4

0,3436

213/1

0,0198

213/2

0,1241

214/2

0,0640

214/1

0,0106

214/3

0,2073

214/4

0,2567

101/4

0,4712

101/5

3,2865

Bojkowskie Pola
Bojkowskie Pola
Bojkowskie Pola
Bojkowskie Pola
Bojkowskie Pola

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

znajdziesz nas też na:

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2018 (903), 7 czerwca 2018

27

kultura

W doborowym towarzystwie CO? GDZIE? KIEDY?
Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, oraz Hanna Krall, znana pisarka i reportażystka,
w czerwcu odwiedzą Gliwice. Z niezwykłymi kobietami będzie można się spotkać w Domu
Pamięci Żydów Górnośląskich.
27 czerwca natomiast do Domu
Pamięci po raz kolejny przyjadą
dwie znakomite pisarki – Monika
Sznajderman i Magdalena Kicińska. Szczegóły na temat spotkania
z cyklu „Książki Pamięci” są dostępne na stronie dom.muzeum.
gliwice.pl.
(mm)

■■ godz. 16.00–20.00: „Malezja – kuchnia na styku kultur”
– spotkanie z cyklu „Kulturalne Podróże Kulinarne”, Społeczna Kuchnia na Zielonym (ul. Cichociemnych 18)
■■ godz. 17.30 i 20.00: „Ostatnie takie trio” – występ kabaretu Ani Mru Mru, Scena Bajka – Kino Amok

Anna Azari

Hanna Krall

Barokowy awanturnik
10 i 16 czerwca kino Amok zaprasza w filmową podróż śladem dzieł Caravaggia – jednego
z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych malarzy w historii. W cyklu „Sztuka na
ekranie” odwiedzimy 15 muzeów, w których prezentowane są prace artysty.
Włoski malarz tworzył na przełomie
XVI i XVII stulecia i jest uważany za
reformatora – w swoich obrazach
zerwał z typowym dla renesansu
idealizowaniem ludzkiego ciała.
Do fizycznych form dodawał psychiczne treści, stając się mistrzem
ostrego światłocienia. „Nawrócenie
w drodze do Damaszku”, „Pojmanie
Chrystusa” czy „Chłopiec z koszem
owoców” to dzieła, które zapadają
w pamięć na długo. W filmie „Caravaggio – dusza i krew” głos na temat
bogatej twórczości artysty zabiorą
historycy sztuki, między innymi prof.
Claudio Strinati i prof. Mina Gregori.

■■ godz. 18.00: „O pochodzeniu nazwisk Żydów śląskich
i znaczeniu edyktu emancypacyjnego z roku 1812” – wykład Marka Wojcika, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
(ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą,
Scena Forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: „Alfabet Iranu, czyli nie bójmy się Persji”
– spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem, Filia nr
1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 4)
■■ godz. 20.00: „Short Waves On Tour 2018” – projekcje
filmowe w ramach DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 8a)

piątek 8 czerwca

fot. K. Dubiel

Hanna Krall to legenda polskiego
reportażu. Przeżywszy Holokaust,
uczyniła losy polskich Żydów jednym
z najważniejszych tematów swojej
twórczości. Wywiad z Markiem Edelmanem „Zdążyć przed Panem Bogiem” przyniósł jej światową sławę.

W latach 60. była korespondentką
z ZSRR, w latach 80. – kierownikiem
literackim Zespołu Filmowego
„Tor”. Wyszkoliła wielu reporterów.
15 czerwca o godz. 15.00 rozpocznie
się spotkanie z pisarką, które poprowadzi Michał Nogaś, dziennikarz
„Gazety Wyborczej”. Wstęp wolny.

fot. materiały organizatora

Anna Azari 13 czerwca przyjedzie do
oddziału Muzeum w Gliwicach przy
ul. Poniatowskiego. O godz. 17.00
wygłosi wykład na temat historii
Izreala, jednego z najmłodszych
państw na świecie, które w tym roku
obchodzi 70-lecie powstania. Spotkanie będzie otwarte dla słuchaczy.
Azari pochodzi z Europy Środkowej
– urodziła się w Wilnie. Przed objęciem polskiej ambasady w 2014
roku pełniła służbę dyplomatyczną
między innymi w Rosji i na Ukrainie.

czwartek 7 czerwca

■■ godz. 8.00–17.00: wycieczka szlakiem organów Górnego Śląska w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu
Dni Muzyki Organowej w Gliwicach
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Magiczny świat wystawy” – warsztaty z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ od godz. 12.00: Industriada 2018
■■ godz. 15.00: „Na ringu życia” – projekcja w ramach przeglądu „Żydowskie Motywy”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 16.00: „Piłsudski – Dmowski, dwie wizje państwa”
– wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ od godz. 17.00: Noc Bibliotek, Biblioforum (Centrum
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

niedziela 10 czerwca

Caravaggio prowadził bardzo
burzliwe życie. Był podejrzewany
o morderstwo i pobicie zakonnika,
uciekał przed więzieniem z miasta
do miasta. Na temat jego śmierci istnieją tylko hipotezy – ciała
nie znaleziono. W filmie Jesusa
Garcesa Lamberta poznamy kilka
tajemnic z życiorysu niepokornego Włocha.
Projekcje zaplanowano na 10 i 16
czerwca o godz. 18.15. Bilety są
dostępne w kasie kina (ul. Dolnych Wałów 3) i na stronie amok.
gliwice.pl.
(mm)

sobota 9 czerwca

■■ godz. 11.00 i 15.00: „Nie hałasuj!” – warsztaty z cyklu
„Nie dokazuj!”, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona Jana Chrzciciela” – warsztaty
z cyklu „Ikona – okno pełne blasku”, Willa Caro
■■ godz. 16.15: „Solan i Ludwik – wielki wyścig z serem”
– projekcja z cyklu „Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok
■■ godz. 18.15: „Caravaggio – dusza i krew” – projekcja
z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok

poniedziałek 11 czerwca

■■ godz. 16.00: „Fiona czy Barbie – kształtowanie się wizerunku ciała dziewczyny” – warsztaty z cyklu „Sztuka
lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum

„Chłopiec z koszem owoców”,
Caravaggio

kultura.gliwice.eu

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach zaprasza
do udziału w konkursie
czytelniczym
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Wielu pisarzy, poetów związanych jest z naszym miastem.
Czy ich znamy? Czy znamy ich utwory?
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W naszym konkursie literackim idziemy
tropem gliwickich autorów.

ZASADY KONKURSU

Co miesiąc (od marca do grudnia),
w każdy pierwszy czwartek miesiąca na
stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.pl)
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym
– GLIWICE” ukazuje się zagadka. Jest nią
fragment książki napisanej przez pisarza
związanego z Gliwicami, zawierający opis
charakterystycznego miejsca, zdarzenia
lub postaci.

Zadaniem uczestników zabawy jest
odgadnięcie tytułu książki, z której
pochodzi cytowany fragment.
Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia
każdego miesiąca. Należy je przesłać
elektronicznie na adres: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie hasła: LITERACKA
MAPA MIASTA.

Autorom prawidłowych odpowiedzi co
miesiąc są przyznawane 3 nagrody książkowe. Rozwiązanie zagadki oraz imiona
zwycięzców zostaną opublikowane razem
z kolejną zagadką. Organizatorzy przewidują także 3 nagrody specjalne dla uczestników, którzy rozwiążą wszystkie zagadki.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz
wizerunku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na
stronie www biblioteki w celach informacyjnych
i promocyjnych.

ROZWIĄZANIE POPRZEDNIEJ
ZAGADKI
W poprzedniej zagadce podaliśmy cytat z książki Wojciecha Dudki „Czarna
pszczoła”. Bez problemu rozpoznały go
panie: Barbara, Marzena i Marta, które
otrzymują nagrody książkowe.
Gratulujemy i zapraszamy do rozwiązania kolejnej zagadki. Powodzenia!
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