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druga strona w obiektywie
W przemysłowym rytmie – Industriada 2019

Kolejka w stylu retro, cicha dyskoteka ze słuchawkami na uszach, interaktywna wystawa na temat iluzji optycznych i wrażeń dźwiękowych – 8 czerwca pod Radiostacją
nie brakowało atrakcji. Furorę zrobiła także ruchoma ścianka wspinaczkowa i stoiska Politechniki Śląskiej, na których nauka mieszała się z zabawą. Wieczorem na
scenie wystąpił Gromee, twórca muzyki klubowej, który reprezentował Polskę na Eurowizji 2018. Wiele działo się też w Nowych Gliwicach! (fot. UM Gliwice)

Mażoretka na medal!

Na rolkach przez Gliwice

Solistka zespołu „Pantery” z gliwickiego MDK-u znowu na podium! Agnieszka
Pera tym razem zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w trzech dyscyplinach: solo baton,
solo 2 baton i solo twirlling! Uzdolniona mażoretka ma już na swoim koncie
dwukrotne wicemistrzostwo Polski, mistrzostwo Europy oraz wicemistrzostwo
świata! Życzymy dalszych sukcesów szczególnie w zbliżających się Mistrzostwach
Europy i Świata, na które Agnieszka zdobyła nominację. (fot. MDK Gliwice)

W ciepły czwartkowy wieczór ulice Gliwic opanowali rolkarze. 12-kilometrowa
trasa rozpoczęła się na placu Krakowskim. Dla uczestników ISOVER Nightskating
Gliwice przygotowano Strefę Chillout ISOVER i przejazd przez płytę główną
Hali Widowiskowo-Sportowej Arena Gliwice. Imprezę zorganizował ISOVER
wraz z Areną Gliwice i Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym „Green”.
(fot. M. Baranowski / UM Gliwice)

Cztery złota i brąz dla tancerek z SALAKE

Młody, utalentowany, najlepszy!

Zespół SALAKE z gliwickiego MDK-u nie miał sobie równych na Krajowych Mistrzostwach IDO Tap Dance w Ossie. Wystąpił w pięciu kategoriach i pięć razy stanął na
podium – cztery razy na 1. miejscu, raz na 3. Dla najmłodszych tancerek, poniżej
11 lat, był to debiut w konkursie o tak wysokiej randze. Mimo tremy dziewczynki
skradły serca sędziów. (fot. MDK Gliwice)

Dawid Frueauff, aktor Teatru Magazyn gliwickiego MDK-u, zdobył 1. miejsce w wojewódzkiej edycji konkursu recytatorskiego Mały OKR w Katowicach oraz 1. miejsce
i „Złoty Klucz” w ogólnopolskim konkursie Mały OKR „Dziecięcy Festiwal Słowa”
w Starachowicach. Monodram w jego wykonaniu zyskał uznanie także podczas XX
Miniatur Teatralnych w Buczkowicach. Brawa dla młodego aktora! (fot. MDK Gliwice)
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aktualności

Pani Tekla skończyła 113 lat!
Mieszkająca w Gliwicach pani Tekla Juniewicz, najstarsza Polka, 10 czerwca skończyła 113 lat. Przeżyła dwie wojny
światowe. Doczekała się dwóch córek, wnuków, prawnuków i praprawnuków. Wszystkiego najlepszego, Pani Teklo!
kami opuściła Wschód. W drodze do Wałbrzycha, za namową
znajomych, Juniewiczowie
zdecydowali się wysiąść w Gliwicach. Znaleźli tu mieszkanie,
a mąż pani Tekli zatrudnił się
w kopalni Sośnica.

Fot. Z.Daniec/UM Gliwice

Tekla Juniewicz urodziła się 10
czerwca 1906 r. w Krupsku, 40
km od Lwowa. Tam spędziła
pierwsze lata swojego życia.
Jej ojciec pracował u hrabiego
Lanckorońskiego, pomagał
w utrzymaniu stawów. Mama
zajmowała się domem. Umarła podczas I wojny światowej.
Mała Tekla trafiła do szkoły prowadzonej przez siostry szarytki
w Przeworsku, gdzie uczyła się
szyć i haftować, pracowała też
w kuchni.
W 1927 r. Tekla Juniewicz wyszła
za mąż i przeprowadziła się do
Borysławia. W 1945 r., podczas
repatriacji, wraz z mężem i cór-

Po śmierci męża, który odszedł
w wieku 96 lat, do 103. roku życia pani Tekla mieszkała sama.
Doskonale sobie radziła, paliła
w piecu, załatwiała codzienne
sprawy. Później zamieszkała
z wnukiem Adamem, który się
nią opiekuje.
Przez całe życie pani Tekla była
bardzo aktywna. Nie lubiła sta-

gnacji, zawsze była w ruchu. Lubiła kino, grę w karty, uprawiała
ogródek. Lubiła też towarzystwo
i podróże, bardzo dużo czytała.
Wnuczka Anna wspomina, że
pani Tekla zawsze tłusto jadła,
smażyła na smalcu, używała
pełnotłustego sera i dużej
ilości majonezu, a tort robiła
z osiemnastu jaj. Tajemnicy długowieczności gliwiczanki upatruje w tym, że nie wracała do
przeszłości, nigdy nie rozpamiętywała, kto jej co złego zrobił.
Odcinała się od złych rzeczy
i stresu. Gdy coś poszło nie tak,
zawsze powtarzała, że dobrze,
że tylko tyle się narobiło. (mf)

fot. R. Neumann

Nowy szpital miejski przy
ul. Kujawskiej. Rusza przetarg

Fot. R. Neumann

W tym miejscu
planowana jest
budowa nowego
szpitala miejskiego

Tak jak zapowiadano w ubiegłym roku, miasto wybuduje nowy szpital miejski – na korzystnie usytuowanej miejskiej
działce przy skrzyżowaniu ulic Kujawskiej i Ceglarskiej. To rozwiązanie zdecydowanie najlepsze z punktu widzenia
potrzeb mieszkańców. Obecnie rusza procedura przetargowa związana z projektem budowy kompleksu szpitalnego.
Za najbardziej racjonalne miasto
uznało wybudowanie nowego,
optymalnie usytuowanego kompleksu szpitalnego, który pomieści
wszystkie oddziały placówki wraz
z koniecznym zapleczem. Pozwoli
to na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem starych
budynków szpitalnych, a jednocześnie umożliwi podniesienie
poziomu specjalizacji świadczeń

medycznych i zapewnienie
mieszkańcom Gliwic wysokiego
standardu leczenia w nowoczesnej placówce medycznej. Placówka nie będzie m.in. borykała
się z kosztami i uciążliwościami
transportu pomiędzy kilkoma
budynkami, a nowa lokalizacja
szpitala da możliwość zaplanowania odpowiedniej infrastruktury,
w tym adekwatnej do potrzeb

liczby miejsc parkingowych oraz
parku dla pacjentów i osób ich odwiedzających. Położenie lecznicy
w sąsiedztwie zjazdu DTŚ powinno być także sporym udogodnieniem dla mieszkańców miasta
i powiatu, korzystających z oferty
przychodni przyszpitalnych.
Nowy kompleks szpitalny będzie wznoszony na miejskiej
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działce przy skrzyżowaniu ulic
Kujawskiej i Ceglarskiej. Do
2024 roku powinien tam powstać wielooddziałowy szpital
z izbą przyjęć, dwoma SOR-ami
(dla dorosłych i dzieci), zespołem przychodni przyszpitalnych
oraz lądowiskiem helikopterów. Dodatkowo na terenie
szpitala znajdą się obiekty
towarzyszące, parkingi i park.

Ogłoszenie przetargowe miasta, dotyczące opracowania
projektu budowy budynku
szpitala miejskiego w Gliwicach,
ukazało się właśnie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Przewidziano w nim m.in. przygotowanie dwóch koncepcji
projektowych kompleksu szpitalnego wraz z wizualizacjami
oraz opisem. 
(kik)
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z miasta

Uwaga
na remonty!

Rozpoczęły się kolejne roboty drogowe. Z utrudnieniami
trzeba się liczyć na ul. Rybnickiej, Andersa i Okrężnej.
We wtorek 11 czerwca ruszył
remont chodników i budowa
zatok postojowych przy ul. Rybnickiej. Prace są realizowane na
odcinku od ul. Żwirki i Wigury
do skrzyżowania ul. Żurawiej
z Bardowskiego. W związku
z remontem jezdnia została
zwężona, pojawiły się też znaki
ograniczenia prędkości. Prace
potrwają do końca wakacji.
Na ul. Okrężnej wprowadzono ruch jednokierunkowy.
Zmiany są związane z budową obwodnicy południowej.
Objazd wyznaczono od wyjazdu ze stacji paliw do ul.
Płażyńskiego ulicami Okrężną
i Pszczyńską.
Tymczasem dobiega końca
remont ul. Andersa. Trwa
wymiana nawierzchni jezdni
jednego z ostatnich odcinków, od wyremontowanej
części ul. Karolinki do ul.
Okulickiego.

Po zakończeniu inwestycji
ul. Andersa zyska dwie zatoki
autobusowe, azyle dla pieszych, wysepki kanalizujące
ruch i odcinek ścieżki rowerowej. Wydzielone będą pasy dla
relacji lewoskrętnych.
W pierwszym etapie prac przebudowano sieci teletechniczne,
elektroenergetyczne, kanalizację
deszczową, wodociąg i sieć gazową. Przygotowano teren pod budowę zatoki autobusowej i ciągu
pieszo-rowerowego. Przystanek
autobusowy przeniesiono za
skrzyżowanie z ul. Czwartaków.
Po dotychczas przeprowadzonych pracach ul. Andersa już
jest bardziej przyjazna pieszym,
którzy zyskali bezpieczne azyle,
oraz kierowcom, którym łatwiej
wyjechać z ul. Czwartaków. Według planów, cała inwestycja,
jeśli warunki pogodowe pozwolą, powinna zakończyć się wraz
z końcem czerwca. 
(mf)

Niewielką kaplicę ku czci Jana Nepomucena, praskiego księdza, prezbitera, spowiednika
Zofii Bawarskiej, męczennika i świętego, wzniesiono w XIX wieku. Teraz odzyskała dawny
blask – zakończyły się zaawansowane prace konserwatorskie.
To zadanie zostało wybrane do
realizacji w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego 2019.
Na renowację kapliczki św.
Nepomucena w Bojkowie przeznaczono z miejskiego budżetu
98 tys. zł.
Prace, w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytków, prowadziło biuro Konserwacji Zabytkowej Architektury dr. arch.
Bronisława Mzyka.

postumencie. Uzupełniono ją
o atrybut świętego – krucyfiks
trzymany w dłoni.
Tynki kapliczki pomalowano
w kolorze starej bieli i zabezpieczono. Zrekonstruowano i zabezpieczono więźbę dachową,

a dach z ceramicznych dachówek ułożono na nowym łaceniu.
W kapliczce wyłożono klinkierową posadzkę, a ozdobne kraty
oczyszczono, zabezpieczono
przed korozją i pomalowano
w kolorze grafitowym.

(mf)

– Prace w kapliczce prowadzone
były od fundamentów, które odkopano i oczyszczono. Wykonano
m.in. naprawy murowe, podmurowania i izolację, skuto tynki
i położono nowe, a powierzchnie
muru oczyszczono i zdezynfekowano. Zniszczone i osłabione wiązania murowe naprawiono metodą
przemurowań miejscowych, a spękania scalono – wyjaśnia Mariola
Pendziałek, naczelnik Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

fot. biuro Konserwacji Zabytkowej Architektury dr. arch. Bronisława Mzyka

fot. Freepik

Kapliczka jak nowa

Z polichromowanej rzeźby
świętego Nepomucena zdjęto
dawne pokłady łuszczącej się
farby, przywracając kolorystykę
i fakturę naturalnego drewna.
Figurę zabezpieczono, nawoskowano i ustawiono na dębowym

Superhybrydy dla policji Gliwiccy seniorzy
znów najlepsi!

Hybrydowe, w pełni oznakowane toyoty corolle i zwrotne kie stingery z wideorejestratorami i tablicami świetlnymi odebrali przed tygodniem w Katowicach przedstawiciele komend śląskiej policji, w tym KMP w Gliwicach. Nowoczesne pojazdy zostały
zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, środków samorządowych oraz budżetu policji.
Radiowozy mają bogate wyposażenie, by zapewnić policjantom
maksimum bezpieczeństwa. Do
wyposażenia należą m.in. automatyczna skrzynia biegów oraz
kamera cofania. Każda z 54 toyot
corolli warta jest ponad 102 tys.
zł brutto, a pod maską posiada silnik o pojemności 1,8 litra. Łączna
moc układu hybrydowego to 122
KM. Dla przyszłych użytkowników
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nowo zakupionych pojazdów zaplanowano szkolenia, organizowane przez dostawcę pojazdów
z udziałem importera. Obejmować one będą część teoretyczną
i praktyczną.
Przedstawiciele komend z Gliwic,
Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej,
Katowic, Sosnowca, Zabrza i Zawiercia odebrali także zakupione

na ubiegłoroczny szczyt klimatyczny kie stingery (z zamontowanymi
w nich, sfinansowanymi przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, nowoczesnymi
urządzeniami do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego). Koszt wideorejestratorów
i tablic świetlnych, w jakie zostały
wyposażone stingery, to kwota
480 tys. zł. 
(kik)

W Łazach już po raz jedenasty
zapłonął ogień olimpijski podczas Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych „Trzeci Wiek na
Start”, która odbyła się 25 maja.
W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęło UTW w Gliwicach, a tuż za nim znalazły
się: UTW Zawiercie, UTW Łuck
(Ukraina) oraz UTW Łazy.

Gliwiccy seniorzy zdobyli
31 medali, w tym 17 złotych,
7 srebrnych, 7 brązowych oraz
puchar za zwycięstwo drużynowe. Nie mieli sobie równych
między innymi w pływaniu, biegach, rzucie kulą czy strzelaniu.
Udział drużyny z UTW Gliwice
w olimpiadzie był dofinansowany ze środków Samorządu
Miasta Gliwice. 

(ap)

fot. UTW w Gliwicach

fot. Śląska Policja.pl

W XI Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Seniorów
startowało ponad 1 100 zawodników z 61 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski, Ukrainy oraz Austrii. Jak
co roku, zawodnicy z Gliwic byli najlepsi. Gratulujemy!
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z miasta

Złóż wniosek na miejskie „m”
– To oferta najmu mieszkań
dla pracujących mieszkańców
Gliwic nieposiadających własnego lokum, rozliczających się
z fiskusem w Gliwicach i uzyskujących dochody w przedziale
plus-minus 20% dolnej granicy
dochodowej wyznaczonej dla
TBS-ów. Lokale w pełni wykończone i pomalowane, do których
najemca będzie mógł wprowadzić się właściwie natychmiast.
Wystarczy tylko wnieść meble
i własne rzeczy – przypomina
Iwona Nowoczek, zastępca
dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach.
W przypadku takich mieszkań
stawka miesięcznego czynszu
wyniesie 12,10 zł za metr kwadratowy. Oprócz tego na starcie
będzie pobierana od najemcy
kaucja w wysokości trzykrotnego
miesięcznego czynszu.

Dochód na osobę,
uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytku po
30 czerwca br.

 dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350%

najniższej emerytury, czyli od
2 750,01 zł do 3 850 zł
 dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300%
najniższej emerytury, czyli od
1 925,01 zł do 3 300 zł
 dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250%
najniższej emerytury, czyli od
1 650,01 zł do 2 750 zł
 dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od
125% do 200% najniższej
emerytury, czyli od 1 375,01
zł do 2 200 zł
Dochód osób zainteresowanych najmem zostanie
obliczony zgodnie z definicją
umieszczoną w obowiązującej
ustawie o dodatkach mieszkaniowych, na podstawie przedłożonego PIT-u za ostatnie 2
lata podatkowe (a w przypadku osób, które ukończyły
naukę w systemie dziennym, za
ostatni rok podatkowy). Osoby
ubiegające się o najem będą
musiały ponadto przedstawić
zaświadczenie potwierdzające
zatrudnienie na dzień złożenia
wniosku.

(kik)

fot. R. Neumann

Trwa nabór wniosków na wynajem miejskich „m” w budynku wznoszonym w Łabędach przy ul. Anny Jagiellonki. Dokumenty
można składać do 30 czerwca w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych.

Harmonogram przyjmowania wniosków na najem mieszkań
przy ul. Anny Jagiellonki
Przyjmowanie wniosków mieszkaniowych wraz z kompletem załączników
15 maja
ujętych w formularzu wniosku (wniosek do pobrania ze strony www.zgm→ 30 czerwca -gliwice.pl, zakładka Aktualności)

1 lipca
→ 30 lipca

weryfikacja wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawcę (oraz
wszystkie pełnoletnie osoby ujęte we wniosku) warunków formalnych

31 lipca

publikacja projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu
mieszkalnego poprzez jego wywieszenie w siedzibie Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej i na stronie www.zgm-gliwice.pl

1 sierpnia
przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do opublikowanego projektu listy osób
→ 16 sierpnia uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego
30 sierpnia

publikacja listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego

wrzesień

udostępnienie lokali mieszkalnych do oglądania

Wojenne znalezisko na obwodnicy
– Odkrycie wstrzymało na pewien czas toczące się prace – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Fragment zachodniej obwodnicy
miasta połączy ul. Daszyńskiego
z ul. Rybnicką. Będzie miał jedną
jezdnię z dwoma pasami ruchu,
z wyjątkiem skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego i Rybnicką,
gdzie liczba jezdni zwiększy się
do dwóch. Przebudowany zostanie też odcinek ul. Rybnickiej.
Powstaną nowe skrzyżowania
z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów
i przedłużeniem ul. Biegusa oraz
ok. 7,5 km dróg serwisowogospodarczych. Wybudowana
zostanie infrastruktura dla
pieszych i rowerzystów. Droga

fot. Zdjęcia udostępnione przez Eurovia Polska SA

Na placu budowy odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic odkryto fundamenty podstaw pod działa przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Znalezisko jest w bardzo dobrym
stanie, dlatego jedna z podstaw zostanie wyeksponowana
w Muzeum Śląskim w Katowicach, a druga zabezpieczona
i pozostawiona w pasie drogowym obwodnicy.
będzie oświetlona i wyposażona
w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe
i pogodowe.

Dotychczas wykonawca przygotował posadowienie mostu nad
potokiem Ostropka i częściowo
ustabilizował drogi serwisowe.
W najbliższym czasie będzie
układana sieć kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem
budowanej drogi. Wykonawca
zrealizuje również dalsze prace
przy stabilizacji drogi w obrębie
skrzyżowania z ul. Biegusa.
Inwestycję realizuje konsorcjum
firm Eurovia Polska i PRUiM.
Przewidywany koszt to ok. 82,6
mln zł. Miasto pozyskało na ten
cel maksymalne, 85% dofinanso-

wanie unijne w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014–2020
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(Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza

siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego). 
(mf)

5

aktualności

Miasto wspiera rodziców
Ponad 2 mln zł przeznaczy miasto na wsparcie opieki nad dziećmi w żłobkach
niepublicznych. To rekordowa kwota, dwukrotnie większa niż w poprzedniej
edycji konkursu. Pozwoli na dofinansowanie pobytu w prywatnym żłobku jeszcze
większej liczby najmłodszych gliwiczan.

Konkurs został już ogłoszony.
Do rozdysponowania jest

ponad 2,1 mln zł na opiekę
nad najmłodszymi gliwiczanami od 1 września 2019 r. do
31 sierpnia 2020 r. Prowadzący
żłobki niepubliczne mają czas
na złożenie swojej oferty do
21 czerwca.
Lista dofinansowywanych
żłobków wraz z wysokością
dofinansowania dostępna
jest w BIP w zakładce „Żłobki,
kluby dziecięce, opiekunowie
dzienni”. 
(mf)

fot. Freepik

Miasto od lat przeznacza spore środki na dotowanie miejsc
w żłobkach. Od 2013 r. wspierane są żłobki niepubliczne, które
pełnią ważną funkcję opiekuńczą

w mieście i są dobrym uzupełnieniem miejskiej oferty. Corocznie
zwiększana jest pula pieniędzy
przeznaczana na ten cel z budżetu miasta. W 2013 r. było to
36 874 zł, w 2014 r. – 229 122 zł,
w 2015 r. – 426 000 zł, w 2016 r.
około 700 000 zł, w 2017 r. około 800 000 zł, w 2018 r. ponad
933 000 zł, w tym roku będzie to
ponad 1 566 000 zł.

fot. W. Baran

W Gliwicach działa obecnie 13
żłobków niepublicznych, 10
z nich korzysta z miejskich dopłat. Dzięki temu rodzice płacą
nawet 500 zł mniej za opiekę
nad dziećmi. To maksymalne
miesięczne dofinansowanie
z miasta na jedno dziecko.

Jeźdźcy, tabory
i śpiew

To będzie bardzo barwna i głośna impreza w parku Chopina – na 23 czerwca zaplanowano Wieczór z Romami!
W programie są koncerty romskich muzyków i pokazy
ujeżdżania koni. Zarezerwujcie sobie czas od godz. 16.00.
Gospodarzami piętnastej edycji
popularnej imprezy będą Romowie, którzy zaproszą gliwiczan do
poznania ich kultury i wspólnej
zabawy. Festiwal muzyki romskiej jest organizowany w naszym mieście co roku. Wielką
popularnością cieszą się kawalkada jeźdźców i pokaz ujeżdżania
koni. Także 23 czerwca chętni
pod okiem doświadczonych
jeźdźców będą mogli spróbować
swoich sił w jeździe konnej.
Na wystawie starych fotografii
będzie można zobaczyć, jak wy-

glądały dawne tabory. Podczas
imprezy będzie także okazja, by
skosztować romskiej kuchni.
Głównym punktem Wieczoru
z Romami będą koncerty. Wystąpi gwiazda cygańskiej muzyki – Liza, bardzo lubiani przez
gliwiczan Gipsy Boys, Tulipan,
Maxoo, Hamo Family i Albano.
Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Romów w Gliwicach. Wieczór z Romami objął
patronatem Prezydent Miasta Gliwice. Projekt jest dofinansowany
z miejskiego budżetu.
(mm)

Gliwicka rewolucja w przechowywaniu żywności
Gliwicka spółka FrostX stworzyła pierwszy na świecie
w pełni kompaktowy liofilizator żywności. Dzięki temu
rozwiązaniu żywność można przechowywać nawet
ćwierć wieku bez utraty wartości odżywczych.
ducentów żywności, w gospodarstwach agroturystycznych,
sadowniczych i ogrodniczych,
a także hotelach i restauracjach.
fot. materiały firmy FrostX

FrostX to start-up gliwickiego
Akceleratora działający pod
skrzydłami Technoparku. Firmę
założył zespół naukowców z Politechniki Śląskiej, który opracował pierwszy na świecie kompaktowy liofilizator żywności.
Mogą być one wykorzystywane
przez lokalnych producentów
wyrobów spożywczych i pro-

Liofilizacja polega na suszeniu zamrożonych produktów. Umożliwia
usunięcie do 98% wilgoci bez szkody dla artykułów. Woda zawarta
w produktach najpierw jest zamra-

żana, a następnie w temperaturze
–40 st. C i pod ciśnieniem 10 Pa
odparowana bezpośrednio z lodu.

Adam Milejski i Krzysztof Hoinka, właściciele firmy FrostX przy kompaktowym liofilizatorze żywności. Produkty z tego urządzenia będą
się nadawały do spożycia przez ćwierć wieku!

6

– Liofilizacja żywności podąża za
aktualnymi trendami zdrowego
odżywiania się społeczeństwa.
Ludzie coraz bardziej cenią sobie
spożywanie naturalnych produktów, w tym zwłaszcza warzyw
i owoców. Dzięki liofilizacji można
przetwarzać żywność z zachowaniem wszystkich zawartych w niej
składników odżywczych i witamin
– mówi Krzysztof Hoinka, współwłaściciel firmy FrostX.

Produkty powstałe w ten sposób
mają niezmienioną strukturę,
nie są pomarszczone jak przy
tradycyjnych sposobach suszenia.
Liofilizowana żywność jest bardzo
lekka i utrzymuje przydatność do
spożycia nawet przez 25 lat. A do
tego jest bardzo smaczna, gdyż ten
sposób obróbki podkreśla naturalny smak produktów. Jak spożywać
zliofilizowane maliny czy pieczarki?
Z takiej żywności można w łatwy
i szybki sposób uzyskać ponownie
produkt pierwotny. Wystarczy
umieścić go w wodzie i odczekać
kilka minut.

– Liofilizacja znajduje zastosowanie
nie tylko przy produkcji żywności.
Innymi, typowymi miejscami jej
wykorzystania są laboratoria, zakłady chemiczne i farmaceutyczne
oraz muzea. Stosuje się ją, przede
wszystkim, w celach zagęszczania i suszenia różnych substancji
i związków, takich jak białka
i kwasy nukleinowe oraz w celach
konserwacji drewnianych zabytków. Ponadto, liofilizacja może być
wykorzystana z powodzeniem np.
do osuszania zalanych czy zawilgoconych zbiorów bibliotecznych
– tłumaczy Krzysztof Hoinka. (mf)
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nauka / edukacja

Triumf studentek Politechniki Śląskiej
podczas finału, który odbył się
5–8 czerwca w Mediolanie. Organizatorem konkursu byli Multi
Comfort Saint-Gobain i miasto

Laureatki zostały nagrodzone
za projekt z zakresu zrównoważonego budownictwa

i energooszczędności. Gliwickie
studentki zaprezentowały pracę
wykonaną pod kierunkiem dr.
inż. arch. Andrzeja Dudy na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej, który odnosi się do
problemu smogu. Joanna
Machera i Anna Toborek
bazowały na nowoczesnej

wiz. J. Machera, A. Toborek

W prestiżowym konkursie wystartowało w tym roku blisko
2200 studentów z 34 krajów.
Werdykt jury został ogłoszony

Mediolan, nagrodę wręczył gliwiczankom sam Stefano Boeri,
autor słynnych budynków z drzewami na balkonach – Bosco
Verticale w Mediolanie.

„CO. Living”

technologii oczyszczania powietrza w postaci innowacyjnych
wież, które zwróciły uwagę
jurorów. Gratulujemy!  (mm)

fot. materiały Politechniki Śl.

Joanna Machera i Anna Toborek, studentki gliwickiej architektury, wygrały 15 finał międzynarodowego konkursu
Multi Comfort Student Contest. Ich projekt „CO. Living”
był najlepszy w gronie 60 innych finałowych zgłoszeń.

Pierwsza taka pracownia w Gliwicach
Profesjonalna pracownia cukierniczo-piekarnicza dla uczniów, spełniająca najwyższe kryteria współczesnego rynku HORECA, czyli
dla hoteli, restauracji i cateringu, powstaje w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach. Dzięki niej uczniowie będą
mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń oraz nabrać swobody w poruszaniu
się w nowoczesnym zakładzie gastronomiczno-cukierniczym.

Trwają już intensywne prace –
uczniowie budownictwa przygotowują profesjonalną pracownię
dla swoich kolegów z branży
gastronomiczno-spożywczej,
którzy zdobędą w niej umiejętności z zakresu dekorowania
ciast i tortów, dekoracji z karmelu, cateringu z elementami
dekorowania potraw, carvingu,
barmaństwa i baristyki.

Projekt przewiduje również zwiększenie kompetencji nauczycieli
ZSS. Uczestniczą oni w prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy i mistrzów w zawodzie szkoleniach z zakresu dekorowania ciast
i tortów, dekoracji z karmelu, cateringu z elementami dekorowania
potraw oraz carvingu. Pozwoli to
na poszerzenie oferty edukacyjnej
szkoły w zakresie pozalekcyjnych
zajęć dodatkowych oraz lepsze
przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w realiach
nowoczesnych firm gastronomicznych i cukierniczych.

wizualizacje: A. Kaczmarska

Celem projektu „Nowe umiejętności – nowe szanse” jest
wyposażenie uczniów z niepełnosprawnościami w dodatkowe
umiejętności, wykraczające poza
program nauki zawodów gastronomicznych oraz budowlanych.

Uczestnicy projektu będą mieli
także możliwość praktykowania

fot. materiały ZSS

pod okiem mistrzów w zawodzie
w nowoczesnych zakładach gastronomicznych i cukierniczych.
– W nowoczesnej pracowni będą
prowadzone również warsztaty
dla wszystkich uczniów gliwickich
szkół w zakresie preorientacji zawodowej, przygotowującej ich do
wyboru zawodu m.in. w branży
żywieniowej i budowlanej, stanowiących jedną z najdynamiczniej
rozwijających się gałęzi polskiej
gospodarki, co doskonale widzimy
także w naszym mieście – podkreśla Tomasz Ocieczek, dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych.

nowe szanse”, który w bieżącym
roku, przy współudziale Miasta
Gliwice realizuje Zespół Szkół
przy ul. Dolnej Wsi. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej
wynosi 650 080 złotych. Całkowity
koszt projektu 764 800 złotych.

(aś)

Pracownia powstaje w ramach
projektu „Nowe umiejętności –
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fot. D. Nita-Garbiec / GOK

kultura

Czas na klasykę!
Gliwicka Orkiestra Kameralna i uzdolnieni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im.
L. Różyckiego w Gliwicach 23 czerwca wystąpią razem na jednej scenie. A od czerwca
do września muzyki klasycznej będzie też można słuchać na koncertach plenerowych.
To będzie wspaniały debiut dla
młodych gliwickich muzyków. Na
scenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (ul.
Kozielska 1) będą im towarzyszyć
uznani instrumentaliści Gliwickiej
Orkiestry Kameralnej. Wspólnie wykonają między innymi utwory Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antonia
Vivaldiego. Dyrygował będzie Leszek
Sojka. Koncert „Estrada Młodych”
rozpocznie się o godz. 18.00.

salą koncertową, Zespół Muzyki
Salonowej Eleganza przygotowuje
trzecią edycję Otwartego Salonu
Muzycznego. Od czerwca do września, raz w miesiącu, będziemy
się spotykać na miejskich placach
i w parkach. W programie plenerowych koncertów są same przeboje – walce, polki i czardasze.
Pierwszy występ rozpocznie się
16 czerwca o godz. 12.00 na skwerze Bottrop.

Dla tych, którzy lubią słuchać
muzyki poważnej również poza

Gliwicka Orkiestra Kameralna
powstała w 2000 roku, z okazji

750-lecia istnienia miasta. W 2015
roku została laureatem Nagrody
Prezydenta Miasta za osiągnięcia
w dziedzinie upowszechniania
kultury. Zespół Muzyki Salonowej Eleganza powstał na bazie
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej
w 2016 roku. Muzycy kontynuują
wiedeńskie tradycje muzykowania
w klasycznym, lekkim i tanecznym
nastroju.
Wstęp na koncerty jest wolny. Projekty są dofinansowane z budżetu
Miasta Gliwice. 
(mm)

Obiecujący pianista ze stypendium
Czego potrzeba, by zostać dobrym pianistą? Oczywiście techniki, wyobraźni i wrażliwości. Nie
zaszkodzi też słuch absolutny,
którym także może pochwalić
się Marek Jeutner. Dzięki temu
mimo młodego wieku zdobył nagrody i wyróżnienia w kilkunastu
konkursach muzycznych. Teraz
przyznano mu także ministerialne
stypendium.

Marek Jeutner

fot. T. Ogrodowczyk / AM Łódź

Marek Jeutner, tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
L. Różyckiego w Gliwicach, ma szanse na wielką muzyczną karierę. Za swoje osiągnięcia
artystyczne otrzymał prestiżowe stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Wśród stypendystów wyróżnionych przez ministra znalazło się 43
młodych artystów z osiągnięciami,
których nie powstydziłby się niejeden starszy twórca. Marek Jeutner
ukończył klasę fortepianu w gliwickiej szkole muzycznej pod kierunkiem Grzegorza Machury i przymierza się do studiów w Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. 
(mm)

Pomaganie przez kupowanie

■■ godz. 17.00: „Można wybierać!” – spotkanie autorskie z Aleksandrą Boćkowską, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „Żydowski styl narodowy? Nurt mauretański w architekturze synagog” – wykład Sławomira Pastuszki z cyklu „Dom życia i Dom zgromadzenia:
o tradycjach górnośląskich Żydów”, Dom Pamięci
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 19.00: „Podziemie nadziei”, reż. J. Bluz – projekcja w ramach DKF-u Tans, Scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 21.00: Yes4Jazz – koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, Ormiańska (ul. Siemińskiego 22)

piątek 14 czerwca

■■ godz. 18.00: „Akrylowa dusza” Karoliny Kusz – wernisaż wystawy malarstwa, Stacja Artystyczna Rynek
(Rynek 4–5)

sobota 15 czerwca

■■ godz. 11.00: „Papież i gliwiczanie” – gra miejska
w ramach obchodów 20 rocznicy wizyty Jana Pawła
II w Gliwicach, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Emocje w pejzażu – malujemy
akwarelą” – warsztaty z Martą Keler z cyklu „Na szlaku sztuki”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00: Chór AZM Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie, Jacek Kierok oraz Górnicza Orkiestra Dęta KWK
Sośnica – koncert w ramach obchodów 20 rocznicy
wizyty Jana Pawła II w Gliwicach, pl. Krakowski
■■ godz. 16.00: „Rzeź wołyńska” – wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Godzina próby. Polacy podczas II
wojny światowej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00–23.00: 12 Gliwicka ArtNoc – noc otwartych galerii, Gliwice
■■ godz. 19.00: „Ucisz serce” – koncert poetycko-refleksyjny w ramach obchodów 20 rocznicy wizyty
Jana Pawła II w Gliwicach, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Roberto Bonati – koncert w ramach
festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

niedziela 16 czerwca

■■ godz. 12.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza –
koncert z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny”, skwer
Bottrop
■■ godz. 18.30: Jan i Klan – koncert z cyklu „PaskudoFonia”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

poniedziałek 17 czerwca

■■ godz. 17.00: „20. rocznica pobytu św. Jana Pawła
II w Gliwicach” – wernisaż wystawy filatelistycznej,
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 18.00: „Nietoperz i suszone cytryny” – spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem, Scena Forum
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: „Leszek Kołakowski – o marksizmie
i wierze” – wykład Jana Opielki z cyklu „Filozofia,
Poezofia & Muzyka”, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

piątek 21 czerwca

■■ godz. 15.00–23.45: Noc Kupały, park Chrobrego

6 finał Skupu Kultury potrwa dwa
dni. W sobotę 22 czerwca z czytelnikami spotka się Pola Stępniewicz
(godz. 12.00, Minka Cafe,ul. Zawiszy
Czarnego 22) i Łukasz Orbitowski
(godz. 17.00, Ormiańska, ul. Siemińskiego 22). Wieczorem zaplanowano także nocny maraton gier
planszowych w Stacji Artystycznej
Rynek (Rynek 4–5).

8

czwartek 13 czerwca

wtorek 18 czerwca

23 czerwca na Rynku odbędzie się kiermasz kulturalny, na którym będzie można nabyć
książki, filmy na DVD i płyty. Wszystkie dzieła kultury będzie można kupić w zaproponowanej przez siebie cenie, a dochód z imprezy trafi do osób niepełnosprawnych.

W niedzielę 23 czerwca między godz.
10.00 a 18.00 odbędzie się kiermasz
kulturalny na gliwickim Rynku. Będą
sprzedawane rzeczy, które mieszkańcy w poprzednich miesiącach przekazywali na Skup Kultury. Będzie z czego
wybierać. Oprócz stoisk z książkami,

CO? GDZIE? KIEDY?

fot. materiały organizatora

sobota 22 czerwca

płytami, winylami, filmami, grami
i innymi rzeczami, będą też warsztaty
dekupażu i scrapbookingu. Szczegółowy program finału jest dostępny
na stronie internetowej: www.skupkultury.com.

Organizatorem Skupu Kultury jest
Stowarzyszenie Cała Naprzód. Całkowity dochód z imprezy trafi do
osób niepełnosprawnych. Projekt
jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
(mm)

■■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny w ramach I Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”, Centrum
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

niedziela 23 czerwca

■■ godz. 10.00–18.00: 6 finał Skupu Kultury, Rynek
■■ godz. 16.00: „Carmen-Suita”, reż. A. Alonso; „Pietruszka”, reż. E. Clug – retransmisje baletów z teatru Bolszoj, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.00: Wieczór z Romami, park Chopina
■■ godz. 18.00: „Estrada Młodych”, dyr. L. Sojka – koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. Różyckiego w Gliwicach, CKZiU (ul. Kozielska 1)

kultura.gliwice.eu
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nie przegap

Śpiewy, tańce i ognisko

21 czerwca wypada najkrótsza noc w roku – słowiańska noc kupały, na Śląsku nazywana też sobótką. W parku Chrobrego zgromadzimy się wokół tradycyjnej góralskiej watry, czyli ogniska. Będziemy
tańczyć i śpiewać z fantastycznymi folkowymi wykonawcami. Miasto Gliwice zaprasza!

Kupała to święto ognia i miłości. Podczas Festynu Sobótkowego w parku
Chrobrego będzie można nauczyć się pleść wianki z polnych kwiatów – takie
same, jak te, które kiedyś młode dziewczyny puszczały na rzece, by wywróżyć
sobie szybkie zamążpójście. Przy dużym ognisku, zwanym w górach watrą,
ugotujemy tradycyjną góralską kwaśnicę. Karpaccy Zbóje będą skakać przez
ogień i nauczą nas grać na trombicie.

Krzikopa

fot. materiały promocyjne

Noc Kupały, łąka przy parku Chrobrego,
godz. 21.00–23.45

fot. Pixabay

Festyn Sobótkowy, park Chrobrego,
godz. 15.00–21.00

Po pełnym wrażeń popołudniu przeniesiemy się na łąkę przy parku Chrobrego.
O godz. 21.00 rozpocznie się koncert górnośląskiej grupy Krzikopa. Zdobywcy
III miejsca na festiwalu Nowa Tradycja 2019 są prawdziwym wulkanem energii.
Łączą tradycyjne melodie z nowoczesną elektroniką, by śląskie larmo leciało
w Polskę szeroką!

Na parkowej scenie wystąpią Guzowianki i Zespół Regionalny Istebna.
Grupa Rube Świnie nauczy nas kręcić się w obertasie, kujawiaku i mazurku.
Nogi same poderwą się do sobótkowego tańca! A ci, którzy zmęczą się
tańcem do upadłego, będą mogli odpocząć w strefie relaksu. Zastrzyk energii
gwarantowany!

Trebunie-Tutki

Gwiazdą Nocy Kupały będą Trebunie-Tutki. Muzykalna rodzina z Białego Dunajca
to prawdziwa folkowa instytucja, która koncertowała już w wielu krajach Europy,
Azji i Ameryki Północnej. Czerpią przede wszystkim z góralskich tradycji, ale nie
boją się eksperymentów – z reggae, rockiem czy jazzem. W Gliwicach wystąpią
z Gooralem, beskidzkim DJ-em, który w swoich utworach miksuje elektronikę
z rodzimym folklorem. To będzie prawdziwa folkowa petarda! Na zakończenie
imprezy zaplanowano widowiskowy pokaz sztucznych ogni. 
(mm)

Gooral

fot. materiały promocyjne

fot. materiały promocyjne

Zespół Regionalny Istebna
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fot. materiały promocyjne

fot. materiały promocyjne

Guzowianki
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sport
Niebiesko-Czerwoni wzmacniają skład

Jakub Holúbek

Sebastian Milewski

Zmiany w zespole Piasta Gliwice. Z drużyną żegna się Michał Papadopulos, witają się dwaj pomocnicy – Sebastian Milewski i Jakub Holúbek. Papadopulos był zawodnikiem Piasta
od stycznia 2017 roku. Rozegrał z Niebiesko-Czerwonymi łącznie 80 spotkań, w których zdobył 16 bramek oraz zanotował pięć asyst. Nowym zawodnikiem Piasta został Sebastian
Milewski. 21-letni pomocnik podpisał kontrakt, który zwiąże go z Gliwicami do 30 czerwca 2021 roku. Milewski jest wychowankiem Mławianki Mława. Następnie grał w Legionovii
Legionowo, a w styczniu 2017 roku przeszedł do Zagłębia Sosnowiec, w którym rozegrał łącznie 62 mecze. Środkowy pomocnik ma na swoim koncie również sześć występów w reprezentacji Polski do lat 20. Do drużyny Mistrza Polski dołączy także Jakub Holúbek. 28-letni Słowak podpisał kontrakt, który zwiąże go z Niebiesko-Czerwonymi do 30 czerwca 2021
roku. Holúbek jest wychowankiem AS Trenčin, z którym wywalczył dwa mistrzostwa oraz dwa Puchary Słowacji. W sierpniu 2016 roku przeszedł do MSK Žilina, gdzie rozegrał łącznie
74 mecze, w których zdobył dziewięć bramek oraz zanotował 13 asyst. Razem z tym klubem również został mistrzem swojego kraju. W poprzednim sezonie w barwach MSK Žylina
najczęściej grał w linii pomocy, ale trenerzy ustawiali go również na boku obrony. 28-latek ma na swoim koncie również cztery występy w reprezentacji Słowacji. (fot. piast-gliwice.eu)
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Zwyciężyli na piasku

Justyna najlepsza w kicboxingu!

8 drużyn wzięło udział w IX edycji Mistrzostw Gliwic Szkół Podstawowych
w Beach Soccerze. Piłkarze grali w systemie ligowym, najlepszą okazała się
reprezentacja ZSO nr 12. Mistrzowie Gliwic w piłce nożnej plażowej wygrali
wszystkie spotkania, gromadząc komplet punktów. Wicemistrzami zostali
zawodnicy z SP nr 9, a brąz wywalczyli reprezentanci SP nr 1. Organizatorem
imprezy był ZSO nr 12. (fot. UKS Milenium)

Justyna Ciborska zdobywa kolejne trofea w kickboxingu. Gliwiczanka podczas
Lesznowola Kickboxing Fight 2, w efektowny sposób pokonała Katarzynę Tyl
(Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek) i zdobyła pas zawodowej
młodzieżowej mistrzyni Polski low kick w wadze +70 kg. Serdecznie gratulujemy! ( fot. Najemnik Gliwice)

Mistrzowie Europy w Ju-Jitsu!

Mistrz Weteranów

Wojciech Gryz, Tomasz Paczka i Paweł Bańczyk z gliwickiego klubu BJJ Factory walczyli
w składzie polskiej drużyny, która zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzów Europy na
Mistrzostwach Europy Ju-Jitsu w Bukareszcie. To pierwszy taki sukces w historii kadry
narodowej. Gratulacje! W grudniu plejadę utytułowanych zawodników w ju-jitsu
będziemy mogli oglądać w Gliwicach, na kolejnych zorganizowanych w naszym mieście
Mistrzostwach Europy. Zawody odbędą się w hali Arena Gliwice. (fot. materiały
BJJ Factory)

Dariusz Zieliński, wychowanek sekcji szermierczej GKS Piast Gliwice, w rozgrywanych na
przełomie maja i czerwca Mistrzostwach Europy Weteranów w szermierce wywalczył
złoty medal! Mimo morderczego tempa zawodów udało mu się pokonać po kolei
Francuza, Austriaka, Szweda, Szwajcara, Belga, Francuza, Szweda, a na koniec Włocha.
Do turnieju zgłosiło się 260 szpadzistów z całej Europy. ( fot. GKS Piast)
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Wyróżnienie dla gliwickiej wystawy
Ekspozycja „Żydzi na Górnym Śląsku” prezentowana w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich zdobyła
wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Historyczne
Roku 2018. To kolejny dowód uznania dla pracy
naszych muzealników.

Wystawa stała „Żydzi na Górnym
Śląsku” została otwarta dla publiczności w grudniu 2018 roku,
z miejsca przyciągając w mury

oddziału Muzeum w Gliwicach
przy ul. Poniatowskiego miłośników historii i kultury żydowskiej
z kraju i zagranicy. Kuratorką
ekspozycji jest Bożena Kubit,
kierownik Działu Etnografii gliwickiego muzeum. Na wystawie
można zapoznać się z wielowiekową obecnością Żydów na
historycznych terenach Górnego
Śląska – od średniowiecza aż po
czasy współczesne.
Zwiedzający Dom Pamięci Żydów
Górnośląskich oglądają cenne
eksponaty, czytają informacje
na tablicach, używają ekranów
dotykowych, a nawet słuchają

fot. UM Gliwice

Gliwicka ekspozycja znalazła się
w gronie pięciu najciekawszych
wystaw zorganizowanych w muzeach w całej Polsce w 2018 roku.
Internetowe głosowanie zostało
przeprowadzone przez Muzeum
Historii Polski i portal Historia.
org.pl. To już drugie wyróżnienie
dla naszej wystawy – po I miejscu
w konkursie na Wydarzenie Muzealnego Roku organizowanym
przez marszałka województwa
śląskiego.

z głośników żydowskiej muzyki.
Wszystkie materiały są dostępne
w języku polskim i angielskim,

a bilet wstępu kosztuje tylko
1 zł. Wystawę można zwiedzać
od wtorku do niedzieli, godziny

otwarcia muzeum są dostępne
na stronie Kultura.gliwice.eu.

(mm)

Gliwicki Budżet Obywatelski
Na co będziemy głosować?
Zakończyła się ocena wniosków zgłoszonych do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Pozytywnie zweryfikowano 131 projektów, które zostaną
skierowane do wrześniowego głosowania.
Oceny dokonywane były według kryteriów określonych
przez Radę Miasta Gliwice.
Pozytywnie zweryfikowano
126 wniosków dzielnicowych
(wśród nich są propozycje
z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań
pojawił się po raz pierwszy).
Wykaz projektów ocenionych
pozytywnie publikujemy na kolejnych stronach. Można go również

znaleźć na stronie internetowej
www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na projekty wyłonione w ramach
GBO zaplanowano w sumie
6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty
ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji
wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi
12 104 700 zł. Które z nich zostaną

zrealizowane? O tym zadecydują
mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23
września. Lista projektów, które
pojawią się na formularzach do
głosowania, zostanie opublikowana do 22 lipca (po etapie odwołań).
W ramach obecnej – siódmej
– edycji Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego (GBO) gliwiczanie zgłosili 301 wniosków – 291
dotyczyło projektów dzielnicowych, a 10 – ogólnomiejskich.

Harmonogram realizacji procedury
Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2020
• 13 do 19 czerwca 2019 r. – składanie odwołań od negatywnego wyniku weryfikacji
projektów;
• do 22 lipca 2019 r. – publikacja wykazów
projektów, które poddane zostaną pod
głosowanie;
• 2 do 23 września 2019 r. – głosowanie
mieszkańców;
• do 23 października 2019 r. – ogłoszenie
wyników głosowania.

Tydzień na odwołania
Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji. Na stronie internetowej www.gliwice.
eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” i w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana jest „Lista wszystkich złożonych wniosków” zawierająca
informacje o 301 zgłoszonych w tym roku projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych.

Odwołania można składać w terminie
od 13 do 19 czerwca, z uwzględnieniem
poniższych reguł:
 dla projektu dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy
projekt,
 odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres
zamieszkania wnoszącego,
 warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie
się do uzasadnienia,
 odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem
„Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz
wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Podpisane odwołania można składać
w następujący sposób:
 w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa
21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A,
w godzinach urzędowania lub listownie na adres
Urzędu; o dacie złożenia odwołania decyduje data
jego doręczenia przez operatora pocztowego do
siedziby Urzędu;
 w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/
SkrytkaESP (odwołanie należy opatrzyć podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym);
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 za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu
potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie
21 dni od daty wpływu.
Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż
w dniu rozpoczęcia głosowania.
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gliwicki budżet obywatelski 2020
WYKAZ PROJEKTÓW
OCENIONYCH POZYTYWNIE
W RAMACH PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców odbędzie się we wrześniu)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

400 000

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Remont harcówki

083

Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana i remont
stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników.

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”.

35 000

5.

Rehabilitacja

230

Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu.

12 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
84 600
8000

200 100

PROJEKTY DZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych

5 816 000

Dzielnica Baildona
304 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zabezpieczenie schronu

057

Zabezpieczenie schronu na skwerze przy ul. Brzozowej 10–16 – wykonanie tarasów z wysokiej
jakości drewna.

50 600

2.

Place zabaw i sprzęt
dla szkoły

244

Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego
i kolarstwa górskiego, i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający.

128 600

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

179 200

Dzielnica Bojków
170 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Spektakle i warsztaty

153

Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach
w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

15 000

2.

Przejście dla pieszych

197

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła.

20 000

3.

Kurs samoobrony

198

Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania
w sytuacjach zagrożenia.

15 000

4.

Zagospodarowanie
terenu

210

Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury – w tym budowa historycznej
ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej.

120 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

170 000

Dzielnica Brzezinka
162 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

003

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.

2.

Gimnastyka

117

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Parking rowerowy

239

Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku
autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej.

SUMA
12

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych
162 000
6000
23 500

191 500
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Dzielnica Czechowice
126 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Uporządkowanie terenu

073

Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole.

15 000

2.

Zagospodarowanie terenu

290

Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia
roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami.

54 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

69 000

Dzielnica Kopernika
318 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zajęcia dla seniorów

036

Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników.

2.

Street workout

070

Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.

3.

Gimnastyka

088

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

4.

Huśtawka

121

Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

30 000

5.

Miejsca postojowe

186

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.

150 000

6.

Ławki

Krótki opis projektu

292 + 027 Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei ks. Witoszka.

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
9000
100 000
6000

12 000

307 000

Dzielnica Ligota Zabrska
153 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Skwer

275

Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

100 000

2.

Zajęcia sportowe

277

Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych – piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży.

49 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

149 500

Dzielnica Łabędy
414 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

024

Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.

350 000

2.

Chodniki

054

Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1–3.

30 000

3.

Plac zabaw

068

4.

Sygnalizacja
ostrzegawcza

252

5.

Chodnik

253

6.

Zumba fitness

254

7.

Aktywizacja seniorów

256

8.

Street workout

257

Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

9.

Chodnik

259

Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki.

270 000

10.

Siłownia zewnętrzna

261

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu – montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

11.

Tenis stołowy

262

Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II–VI i IX–XI.

16 000

12.

Pierwsza pomoc

265

Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.

Krótki opis projektu

Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych.
Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki
oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną.
Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej.
Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji).
Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+.

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

198 000
60 000
150 000
10 000
50 700

4800

1 339 500

Dzielnica Obrońców Pokoju
217 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

035

Krótki opis projektu
Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu
do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 24–25/2019 (956, 957), 13 czerwca 2019

Przewidywany koszt
projektu w złotych
217 000
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2.

Droga rowerowa

062

Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną.

210 000

3.

Sala gimnastyczna

233

Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 – uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia,
malowanie sali i korytarza.

57 000

4.

Kurs aktywizacyjny

281

Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców – 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu.

12 000

5.

Kurs komputerowy

283

Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) – 40 godzin
zakończonych certyfikatem.

30 500

SUMA

526 500

Dzielnica Ostropa
171 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Lampy solarne

032

Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie
przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji Balaton.

40 000

2.

Ubrania bojowe

090

Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.

37 100

3.

Siłownia zewnętrzna

177

Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych.

171 000

4.

Zakup sprzętu

188

Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane
namioty, stoły, ławki.

12 500

5.

Meble ogrodowe

280

Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji
przedsięwzięć w dzielnicy.

3000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

263 600

Dzielnica Politechnika
206 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Aktywizacja seniorów

110

Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz
3 spacerów po mieście z przewodnikiem.

15 300

2.

Spotkania z kulturą

232

Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą – 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne.

12 000

SUMA

27 300

Dzielnica Sikornik
372 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

166

Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
na placu zabaw przy ul. Derkacza.

350 000

2.

Korty

196

Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 – sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze.

143 000

3.

Strefa relaksu

288

Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.

50 000

4.

Plac zabaw

298

Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki.

290 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

833 000

Dzielnica Sośnica
477 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy

14

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Jezdnia

007

Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.

360 000

2.

Plac zabaw

064

Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.

450 000

3.

Wydarzenia

122

Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy,
spotkania literackie.

15 000

4.

Chodnik

125

Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej
(po stronie numerów nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności.

433 400

5.

Monitoring

127

Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika,
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów.

282 000

6.

Zatoki postojowe

131

Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie – od kościoła pw. św. Jacka do przejścia
między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica.

320 000

7.

Miejsca postojowe

132

Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów.

61 200

8.

Pumptrack

214

Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”.

250 000

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych
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9.

Street workout

215

Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków
w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy.

SUMA

100 000

2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
243 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Kurtyna wodna

235

Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.

10 000

2.

Przejście dla pieszych

236

Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135–139.

20 000

3.

Ćwiczenia dla seniorów

247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.

15 000

4.

Biegi

269

Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora – 5 biegów, po jednym w miesiącu.

5.

Zajecia sportowe

271

Organizacja zajęć sportowych – piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, nordic walking, techniki
bezpiecznego upadania i korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe.

46 000

6.

Strefa relaksu

272

Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie
z dokumentacją projektową.

180 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

5000

276 000

Dzielnica Szobiszowice
365 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Gimnastyka

134

Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20–25 osób w wieku powyżej 50 lat – 38 zajęć
w godzinach popołudniowych.

8300

2.

Wieczorki taneczne

135

Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale,
latem i jesienią.

9000

3.

Chodniki

170

Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja.

170 000

4.

Rozgrywki piłkarskie

171

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.

16 000

5.

Teatrzyki

172

Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP.

6.

Aqua aerobik

181

Organizacja zajęć aqua aerobiku – 3 grupy po 15 osób do 30 .roku życia na basenie „Delfin”.

7.

Joga

182

Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów – 42 warsztaty w grupach po 30 osób.

8.

Warsztaty taneczne

183

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób – w miesiącach I–VI oraz IX–XI.

9.

Nordic walking

184

Organizacja zajęć nordic walking – 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób,
w miesiącach V–X, ok. 55 godzin łącznie.

10.

Kurs samoobrony

190

Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach
zagrożenia.

15 000

11.

Zajęcia integrujące

191

Cykl zajęć integrujących młodzież – 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta.

17 000

12.

Zajęcia dla dzieci

192

Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0–6 lat i ich rodziców – 16 spotkań
po 2 godziny.

5600

13.

Plac zabaw

193 + 025

Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw
na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza.

350 000

14.

Zajęcia taneczne

204

Zajęcia taneczne dla dzieci (7–12 lat) – 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie
(w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w SP nr 7 i 20.

32 000

15.

Plac zabaw

243

Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7.

317 800

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

3000
26 000
8200
16 000
7000

1 000 900

Dzielnica Śródmieście
391 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Droga dojazdowa

011

Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19
– od ul. Ziemowita do bramy placówki.

290 000

2.

Pijalnia wody

030

Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni
w parku Chopina.

25 000

3.

Nasadzenia

042

Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie parku Chopina – uzupełnienie miejsc
po usuniętych drzewach.

30 000

4.

Plac zabaw

067

Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop
przy ul. Młyńskiej.

391 000

5.

Street workout

179

Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w parku Chopina.

70 000

6.

Gimnastyka

268

Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 – raz w tygodniu po 45 minut
dla grupy ok. 30 osób.

10 500

Krótki opis projektu

SUMA
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Przewidywany koszt
projektu w złotych

816 500
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Dzielnica Trynek
455 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

031

Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu
zabaw przy ul. Piastowskiej.

300 000

2.

Język angielski

085

Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Grupy
dla początkujących i średnio zaawansowanych.

54 000

3.

Warsztaty

086

Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP.

8400

4.

Gimnastyka

091

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

6000

5.

Aqua aerobik

092

Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30. roku życia – w miesiącach III–VI i IX–XII.

6.

Zajęcia bokserskie

099

Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu – cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu.

7.

Rozgrywki piłkarskie

154

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.

14 000

8.

Sprzęt sportowy

156

Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 – piłki,
koszulki, drabinki itp.

12 000

9.

Zagospodarowanie
terenu

168

Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci,
wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek.

165 000

10.

Zieleniec

174

Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu
zielonego różami.

30 000

11.

Kompleks
wspinaczkowy

194

Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów
komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej.

200 000

12.

Stacja napraw rowerów

195

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie
funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich.

13.

Zajęcia tai-chi

297

Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35. roku życia.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
6000

6500
24 000

840 900

Dzielnica Wilcze Gardło
134 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Nasadzenia

218

Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu.

2.

Zakup sprzętu

219

Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów
organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę – 20 kompletów ławostołów.

3.

Teatrzyki dla dzieci

220

Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci,
w sali wielofunkcyjnej przy placu Jaśminu.

10 000

4.

Wynajem sali

221

Wynajem sali przy placu Jaśminu 2 dla potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych.

45 000

5.

Parkingi rowerowe

222

Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą
tras rowerowych w rejonie placu Jaśminu.

23 000

6.

Monitoring

223

Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na plac Jaśminu oraz boiska
sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei.

112 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
50 000
9000

249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
351 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Street workout

087

Budowa street workoutu – wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni
w parku Starokozielskim.

100 000

2.

Gimnastyka

089

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Plac zabaw

115

Przebudowa placu zabaw w parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia.
Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa,
wykonanie nasadzeń.

350 000

4.

Droga dojazdowa

136

Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto.

110 000

5.

Zajęcia piłkarskie

137

Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży – 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych
(6–9, 10–12 lat) – w miesiącach V–IX.

16 000

6.

Plac zabaw

167

Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu
zabaw przy ul. Gagarina.

350 000

7.

Gimnastyka

242

Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach
po 15–20 osób.

8.

Warsztaty kreatywne

273

Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – zajęcia florystyczne, świeczkarskie,
mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbookingu, decoupage'u.

13 000

9.

Pumptrack

279

Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb
Kłodnica.

300 000

SUMA
16

6000

7600

1 252 600
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Dzielnica Wójtowa Wieś
230 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Karate

163

Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci.

6500

2.

Nasadzenia

234

Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni
przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15.

5200

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

11 700

Dzielnica Zatorze
373 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Chodnik

026

Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1–7.

2.

Warsztaty

095

Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP.

3.

Plac zabaw

100

Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 – zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej
nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie.

150 000

4.

Nagłośnienie

103

Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie
auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy.

35 000

5.

Teatrzyki

104

Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP.

6.

Siłownia zewnętrzna

109

Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka.

60 000

7.

Fitness

116

Organizacja całorocznych zajęć fitness – treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne.

63 000

8.

Warsztaty

164

Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych,
zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

175 500

9.

Kurs samoobrony

165

Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej – 48 spotkań
dla grupy kilkuset osób.

20 000

10.

Warsztaty krawieckie

231

Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 – zakup niezbędnego sprzętu
krawieckiego i materiałów.

45 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
120 000
7600

3200

679 300

Dzielnica Żerniki
184 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

013

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich – od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka.

170 000

2.

Sala gimnastyczna

017

Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 – cyklinowanie
i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian.

96 000

3.

Trasa
rekreacyjno-sportowa

071

Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.

184 000

SUMA

450 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów
ogólnomiejskich i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

6 216 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie
i zakwalifikowanych do głosowania

12 104 700 zł
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warto wiedzieć

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2020–2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem
o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020–2023.
Rada Miasta winna dokonać wyboru:
• 26 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
• 31 ławników, w tym 16 do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – do Sądu Rejonowego w Gliwicach.

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących
stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

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

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.
z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Kto może
być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany
ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy ławnikiem powinna
być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może
być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach
powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład
organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania
sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie
wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać
kandydatów na
ławników?
Kandydatów na ławników mogą
zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie
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Jak zgłosić kandydatów
na ławników?

Wzór karty zgłoszenia dostępny
jest:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada Miasta /
Wybory ławników 2019,
• w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości,
• w Biurze Obsługi Interesantów
na parterze Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa
21 – na stanowisku Informacji.

Wymagane dokumenty
(załączniki do karty
zgłoszenia)
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie
jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że
nie jest lub nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została
mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w rozumieniu
przepisów ustawy *) z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn.
zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami **) stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem
zgłoszenia.
*) Art. 6. 1. Lekarz POZ [podstawowej
opieki zdrowotnej] to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

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

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

Zgodnie z tym rozporządzeniem:
do wniosku załącza się kolorową
fotografię osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
z równomiernym oświetleniem,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor
skóry, obejmującą wizerunek
od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, z widocznymi brwiami
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem
symetrii w pionie, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkniętymi
ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.
Fotografia powinna być wykonana na
papierze fotograficznym lub papierze
fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

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

jestru lub ewidencji dotyczące
tej organizacji. Te dokumenty
powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na
ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób
zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny
podpis każdej z pięćdziesięciu
osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika przez
obywateli jest osoba, której
nazwisko zostało umieszczone
jako pierwsze na liście.
Wzory dokumentów (załączników)
dostępne są:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada Miasta /
Wybory ławników 2019
• w Biurze Obsługi Interesantów
na parterze Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa
21 – na stanowisku Informacji.

Kto ponosi koszty za
wymagane dokumenty?
• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego ponosi Skarb Państwa.
• Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpisu
lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji
ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe
• Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na
ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się
i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska
sędziowskiego.
• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta
po upływie terminu, czyli po
30 czerwca 2019 r., a także
zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych,
pozostawia się bez dalszego
biegu. Przywrócenie terminu
do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne. Pozostawienie
zgłoszenia bez dalszego biegu
Rada Miasta stwierdza w drodze
uchwały.

Gdzie i kiedy
złożyć wymagane
dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia
wraz ze wszystkimi załącznikami
można:
• przesłać pocztą na adres: Rada
Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice (decyduje

data wpływu do Urzędu Miejskiego)
albo
• złożyć w Biurze Rady Miasta
w Urzędzie Miejskim, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
I piętro, pok. 136
w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Kiedy odbędą się
wybory ławników?
Ławników wybiera Rada Miasta
Gliwice w głosowaniu tajnym.
Wybory odbędą się najpóźniej
w październiku 2019 r. na sesji
Rady Miasta.
Powołany przez Radę Miasta zespół
przedstawi Radzie Miasta, przed
przystąpieniem do wyborów, swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Stosowna uchwała Rady Miasta
o wyborze ławników zostanie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w zakładce Rada Miasta / Wybory ławników 2019.

Co się dzieje ze złożonymi
dokumentami po
wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Miasta przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty
zgłoszenia kandydatów, którzy
zostali wybrani ławnikami,
wraz z załączonymi do nich
dokumentami oraz informacje
o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.
• Podmiot zgłaszający kandydata
na ławnika lub kandydat, który
nie został wybrany na ławnika,
odbiera kartę zgłoszenia wraz
z załączonymi dokumentami,
w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
• W przypadku nieodebrania
dokumentów, podlegają one
zniszczeniu przez komisję
powołaną przez Radę Miasta
w terminie 30 dni po upływie
terminu, o którym mowa wyżej.

Kontakt
Dodatkowe informacje w sprawie
wyborów ławników uzyskać można
w Biurze Rady Miasta:
• telefon: 32-238-54-27
• e-mail: br@um.gliwice.pl
• Urząd Miejski w Gliwicach, ul.
Zwycięstwa 21, I piętro, pok.
136

Klauzula informacyjna
RODO
Szczegółowa informacja, dotycząca
przetwarzania danych osobowych
kandydatów na ławników, zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach, dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada
Miasta / Wybory ławników 2019.
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ogłoszenia
KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

oferty pracy
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych, organizowanych
wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
– przetargi nieograniczone, pn.:

Ochrona osób i mienia w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach z jednoczesnym jego
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia
na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń
łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania
osadów ściekowych powstałych na Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

Dostawa macierzy dyskowej oraz serwerów
z oprogramowaniem.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.10

Układ wentylacji i filtrów do dezodoryzacji pompowni ścieków przy ul. Głównej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.20

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

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,

Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania,
adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni
i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz
dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu.
Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach z jednoczesnym jego
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia
na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń
łazienek, przebudową instalacji gazowej oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku wraz
z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic, przebudowy łazienek, uporządkowania i dobudowy
przewodów kominowych, budowy wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tatrzańskiej 36 w Gliwicach oraz brukowaniem placów
zewnętrznych.

Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4,
8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Toszeckiej 50,
rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych
urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wydzieleniem
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca.2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku wraz
z izolacją przeciwwilgociową ścian piwnic, przebudowy łazienek, uporządkowania i dobudowy
przewodów kominowych, budowy wewnętrznej
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tatrzańskiej 38 w Gliwicach oraz brukowaniem placów
zewnętrznych.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.15

Wykonanie przebudowy drogi wewnątrzosiedlowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
w rejonie budynku przy ul. Dunikowskiego 7
w Gliwicach (działka nr 1376) oraz wykonanie
odgrodzenia istniejącej jezdni słupkami wraz
z wyrównaniem terenu wzdłuż niej, na całym
odcinku na działkach 1369/6 i 1372.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji
budynku przy placu Piastów 9 w Gliwicach wraz
ze zmianą sposobu ogrzewania na instalację
gazową oraz wykonaniem prac towarzyszących.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. o godz. 10.45

Wykonanie remontu i przebudowy lokali w celu
wydzielenia łazienek z przebudową instalacji
elektrycznej, wod-kan, gazowej, dobudową
kominów, wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania i C.W.U. z przyłączeniem do sieci
energetycznej z PEC – Gliwice, w budynku przy
ul. Franciszkańskiej 9 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 14 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu
w trybie przetargu nieograniczonego na

Zadanie pt. „Przegląd rewizyjny P4 lokomotywy
SM-42 Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
Gliwice, ul. Portowa 28.
Termin składania ofert: 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 r. o godz. 10.15

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

Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 6 czerwca 2019 r.

● pracownik fizyczny/

operator koparki, kierowca
samochodu ciężarowego

wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, umiejętność obsługi koparki, kosy spalinowej, mile widziane prawo jazdy kategorii
B oraz C, zakres obowiązków: roboty melioracyjne, koszenie, grabienie, odmulanie,
układanie płyt na rowach melioracyjnych,
jedna zmiana, miejsce pracy: powiat gliwicki;

● elektromonter
wykształcenie zawodowe techniczne, znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym, umiejętność czytania rysunku
technicznego, umiejętność posługiwania się
narzędziami pomiarowymi oraz urządzeniami
produkcyjnymi, zakres obowiązków: obsługa
procesu produkcji oraz montażu, wstępna kontrola jakościowa wyrobów, czytanie dokumentacji oraz rysunków technicznych, obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola jakości
wytworzonego produktu, przygotowywanie
przesyłek, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik obsługi klienta
wykształcenie min. średnie, doświadczenie w obsłudze klienta, znajomość
jęz. angielskiego mile widziana, miła aparycja, dobry kontakt z dziećmi, pracodawca
zapewnia szkolenie odnośnie przyuczenia
do stanowiska pracy, zakres obowiązków:
oprowadzanie wycieczek po makietach, obsługa klienta, dbanie o porządek w miejscu
pracy, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice,
poszukiwana osoba również na 1/2 etatu;

● operator zwyżki
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na ww. stanowisko, doświadczenie za-

wodowe, prawo jazdy kat. B – z praktyką,
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Gliwic;

● mechanik samochodów
osobowych

wykształcenie najlepiej kierunkowe,
mile widziane doświadczenie w ww.
zawodzie, prawo jazdy kat. B, naprawa
samochodów osobowych, jedna zmiana,
miejsce pracy: Knurów;

● ślusarz/pracownik 

warsztatowy/operator 
wózka jezdniowego

wykształcenie zawodowe, doświadczenie
zawodowe mile widziane, kurs operatora
wózków jezdniowych, zakres obowiązków:
obróbka metali, gięcie rur, obsługa wózka jezdniowego, dwie zmiany, miejsce pracy Gliwice;

● kierowca C+E
wykształcenie średnie, mile widziane
mechaniczne lub pokrewne, min. 5 lat
doświadczenia zawodowego, prawo jazdy
kat. C i E, umiejętność szybkiego uczenia
się oraz otwartość na przyswajanie nowej
wiedzy, dokładność i sumienność przy
wykonywaniu pracy oraz zaangażowanie
w wykonywanie powierzonych obowiązków, mile widziane dodatkowe uprawnienia
na sprzęt drogowy, zakres obowiązków:
praca na terenie robót drogowych, remontów i inwestycji prowadzonych przez firmę,
transport materiałów na budowę, dbałość
o stan maszyny pod kątem technicznym
i estetycznym, dokonywanie napraw
i konserwacji maszyny (w okresie zimowym przygotowywanie maszyn do pracy),
jedna zmiana, miejsce pracy: Gierałtowice.

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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Oferta pracy na stanowisku:
„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 Sp. z o.o.,
• 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 pod-

pisane. 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 godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„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 Sp. z o.o.,
• 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:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
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.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie 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.
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ogłoszenia
oferty pracy

NIERUCHOMOŚCI
nabór nr KD.210.31.2019.KS-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowości
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 stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 25 czerwca 2019 r. do godz.
16.00 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.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 1940/1, obręb Sośnica, o powierzchni 0,3840 ha, położonej w Gliwicach przy ulicy Sikorskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej
w KW nr GL1G/00052401/7.
Termin przetargu: 2 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 836 300,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 84 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 czerwca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości, położonych przy ul. Łowickiej
w Gliwicach:

• dz. nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow. 0,0905 ha,
zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek
RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział w wysokości
¼ w dz. nr 1026/1, obręb Żerniki.
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości ¼ w działce
nr 1026/1, obręb Żerniki.
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).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości, położonych przy ul. Łowickiej
w Gliwicach:

• dz. nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow. 0,0902 ha,
zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek
RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział w wysokości
¼ w dz. nr 1026/1, obręb Żerniki.
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości ¼ w działce
nr 1026/1, obręb Żerniki.
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).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej niezabudowaną:

• dz. nr 229, obręb Kolej, o powierzchni
0,1794 ha, KW GL1G/00069805/1, położonej przy ul. Chorzowskiej.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości: 384 000,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 38 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 710, obręb Kolej, o pow. 0,3234 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00036926/5,
użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
(0,3075 ha) oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,0159 ha);
• dz. nr 918, obręb Kolej, o pow. 0,2382 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00036927/2,
użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pow. łącznie 0,5616 ha. Położone przy
ul. Cmentarnej/ul. Reymonta.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
809 000,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

Wadium: 80 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 204 i 205/1, obręb Czechowice
Zachód, położonej w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 183, stanowiącej własność
Miasta Gliwice. Dz. nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek RIVb – grunty
orne, o pow. 0,2966 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00014972/2. działka nr 205/1,
obręb Czechowice Zachód, użytek B –
tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha,
księga wieczysta nr GL1G/00014972/2.
Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
Termin przetargu: 29 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 534 000,00 zł*

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

Wadium: 54 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji
na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

oferuje do wynajęcia:

• pomieszczenia biurowe
o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w Internet
szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez profesjonalną
firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki
S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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:

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 oddania w użyczenie, stanowiące własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Skarbu Państwa:

• nr 127/2019 do 24 czerwca 2019 r.;

• nr 13/SP/2019 do 21 czerwca 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność
Skarbu Państwa:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące
własność Skarbu Państwa:
• nr 15/SP/2019 do 21 czerwca 2019 r.

•
•
•
•

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• nr 14/SP/2019 do 21 czerwca 2019 r.;

nr 122/2019 do 19 czerwca 2019 r.,
nr 124/2019 do 24 czerwca 2019 r.,
nr 126/2019 do 24 czerwca 2019 r.,
nr 128/2019 do 24 czerwca 2019 r.

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 pl. Inwalidów Wojennych 12,
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
lokali mieszk. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 164–167/2019 do 18 czerwca 2019 r.,
• nr 169–170/2019 do 18 czerwca 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej
części działki:
• nr 168/2019 do 18 czerwca 2019 r.

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

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE

UŻYTKOWE

• UL. PROZY 5, lokal nr 2, parter, pow. 60,20 m • UL. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, piwnica,
+ piwnica: 5,01 m2, 3 pokoje, kuchnia,
pow. 82,99 m2, parter: 2 pomieszczenia,
2 przedpokoje, łazienka, WC, lokal do genepomieszczenie sanitarne, WC, piwnica: 2 poralnego remontu
mieszczenia, lokal do generalnego remontu
2

Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 177 744,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 24 czerwca 2019 r. od godz. 14.30 do
14.45 (dodatkowy termin oględzin: 16 lipca 2019 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: 12 lipca 2019 r.

Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 260 700,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin oględzin: 24 czerwca 2019 r. od godz. 13.30 do
13.45 (dodatkowy termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

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

turystyka.gliwice.eu
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

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

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

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Górników
w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 285 o pow. 43 m2, obręb Ligota
Zabrska, KW nr GL1G/00120809/5,
użytek B (tereny mieszkaniowe).
3. Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość położona
jest na terenie miasta Gliwice w strefie
pośredniej miasta. Przystanki komunikacji
miejskiej znajdują się w dalszej odległości.
W sąsiedztwie znajdują się domy i bloki
mieszkalne. Działka nie ma bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej, dojazd przez
działkę przyległą. Działka o kształcie regularnym, zabudowana w całości budynkiem
garażowym. Teren ma dostęp do następujących sieci infrastruktury technicznej:
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej.
Budynek garażowy składa się z dwóch
boksów garażowych, jednokondygnacyjnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej,
murowany.
Nieruchomość objęta jest umowami
dzierżawy GN.6845.1.268.2018.GB,
GN.6845.1.269.2018.GB.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada
za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego został uchwalony przez
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr
XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz. 4886.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki położone są na terenie
oznaczonym symbolem 12 MN, co oznacza
tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych
hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, które powodują znaczące zwiększenie
ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki
pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
W planie miejscowym ww. działka znajduje
się na terenie, który objęty jest zasięgiem
obszaru rewitalizacji (obszar rewitalizacji
nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r. – t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
9600,00 zł
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

1. Lokalizacja: przy ul. Lnianej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 367, obręb Bojków Wschód,
KW nr GL1G/00131490/5, użytek
RIIIb – gruntu orne, powierzchnia
gruntu 0,0300 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie miasta
Gliwice w południowo-wschodniej części
miasta, w odległości ok. 7 km od centrum,
w pobliżu autostrady A1 i A4. Sąsiedztwo
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne i niezabudowane. Przystanki komunikacji miejskiej
znajdują się w dalekiej odległości. Teren
płaski stanowiący zieleń wysoką i niską.
Granice działki tworzą kształt zbliżony do
prostokąta. Działka ma bezpośredni dostęp
do drogi publicznej ul. Lnianej. W pobliżu
przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.
W granicach przedmiotowej działki może
przechodzić sieć drenarska, w momencie
przeprowadzania prac należy zwrócić na
nią szczególna uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest
do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Część działki objęta jest umową dzierżawy
nr GN.6845.1.841.2018/KS. Z chwilą zbycia
nieruchomości nabywca wejdzie w prawa
i obowiązki wydzierżawiającego.
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 (uchwała Rady Miejskiej nr
XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409) działka nr 367 położona jest na terenie oznaczonym symbolem
H1.4/MN2, co oznacza tereny istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna historyczna
i (lub) współczesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związanych
z różnymi formami działalności gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie
przekracza 30% powierzchni całkowitej
budynku mieszkalnego, z przynależnym
zagospodarowaniem terenu.
Południowa część działki znajduje się na
terenie oznaczonym symbolem Hk/06/
KDd, co oznacza tereny dróg dojazdowych
o przeznaczeniu podstawowym: projektowana ulica główna.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
61 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 620,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na podstawie ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. DzU
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.)

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 23 lipca 2019 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali
nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 1000,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 285,
obręb Ligota Zabrska oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 17 lipca
2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.

8. Tryb przetargu
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub
ich następców prawnych, którzy dokonali
zabudowy gruntu gminnego.
Wybór formy przetargu ograniczonego do
ww. podmiotów prawa następuje z uwagi
na fakt, że nieruchomość gminna została
zabudowana budynkiem garażu dwuboksowego, którego wartość znacznie przekracza zajętej na ten cel działki i w związku z tym Miasto Gliwice, jako właściciel
gruntu, ma prawo żądać, na podstawie art.
231 § 2 kodeksu cywilnego, aby ten, kto
dokonał zabudowy, nabył od niego zajęty
grunt za odpowiednim wynagrodzeniem.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 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,
• złożenie w tutejszym urzędzie do
17 lipca 2019 r. oryginałów bądź
potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących
o wybudowaniu, ze środków własnych
lub poprzedników prawnych, budynku
garażu dwuboksowego, znajdującego
się na dz. nr 285, obręb Ligota Zabrska,
ewentualnie dokumentów dotyczących
nabycia zabudowy (w przypadku następstwa prawnego),
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• 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).
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-527/2019 z 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach, obejmującej działkę
nr 285, obręb Ligota Zabrska, w formie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli
lub ich następców prawnych, którzy dokonali
zabudowy gruntu gminnego, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowy 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. 2204 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi
osobę/osoby ustaloną/e 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-527/2019
z 8 kwietnia 2019 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice,
tel. 32/338-64-22
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 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).

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania
23% podatkiem VAT na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 lipca 2019 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali
nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 6200,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 367,
obręb Bojków Wschód oraz wpisać, kto
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 17 lipca
2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu I terminie podanym
w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu
Ze względu na małą powierzchnię i wskazaną w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego linię zabudowy,
przedmiotowa działka nie może stanowić
samodzielnej nieruchomości do odrębnego
zagospodarowania, może natomiast służyć
poprawie warunków zagospodarowania
przyległej nieruchomości, zatem celowym
jest jej zbycie w drodze ustnego przetargu
ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przyległej.
Przetarg ogranicza się do współwłaścicieli nieruchomości przyległej, tj. działek
nr 364, 365, 366, obręb Bojków Wschód.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 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,
• 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 17 lipca 2019 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 17 lipca 2019 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-559/2019 z 16 kwietnia
2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego, prawa własności nieruchomości
gruntowej obejmującej działkę nr 367,
obręb Bojków Wschód, 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. 2204).
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-559/2019
z 16 kwietnia 2019 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice,
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204).
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).

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organizator przetargu informuje, iż:
mości prowadzone jest z zachowaniem zasad
danych osobowych stosowanymi przez Urząd
Ministrów w sprawie sposobu i trybu prze11.1. Administratorem danych osobowych jest
uwzględniających konieczność zapewnienia
prowadzania przetargów oraz rokowań na
Miejski w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzęjawności i jednolitości postępowania, rówzbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. 11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
dzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,
nego dostępu do udziału w przetargu oraz
(DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września
osobowych w toku postępowania jest rówGliwice 44-100).
uzyskania najkorzystniejszego wyniku prze2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
noznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzetargu, dane osobowe uczestników postępo- 11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu
z postępowania. Zdanie poprzedzające nie
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
wania podawane są dobrowolnie przez jego
winna zapoznać się z ww. informacjami
wyłącza możliwości przetwarzania danych
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
uczestników, gromadzone są i przetwarzane
oraz z zasadami przetwarzania danych osoosobowych w celu realizacji prawnie chronioochrony osób fizycznych w związku z przesą w celu realizacji obowiązków i uprawnień
bowych stosowanymi przez Urząd Miejski
nych interesów organizatora, a także dochotwarzaniem danych osobowych i w sprawie
wynikających z przepisów prawa, zatem nie
w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym podzenia jego roszczeń, w tym w szczególności
jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody
stępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie
swobodnego przepływu takich danych oraz
roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozuczestnika na przetwarzanie w tym celu jego
zgody na przetwarzanie danych osobowych
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchoporządzenie o ochronie danych) przetwarzadanych osobowych.
w zakresie odpowiednim do prowadzenia
mościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie
nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo
postępowania przetargowego w niniejszej
danych osobowych nie ma także wpływu na
prawnego ciążącego na administratorze.
nazwy lub firmy uczestników postępowania
sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski
zgodność z prawem przetwarzania, którego
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedwynika z powszechnie obowiązujących przew Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpiedokonano na podstawie zgody przed jej wymiocie sposobu i trybu przeprowadzania
pisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1
czeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchozapoznania się z zasadami przetwarzania
oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady
cofaniem.
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Przetargi ogłoszone
przez Prezydenta
Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. DASZYŃSKIEGO 3, lokal nr 15, III piętro, pow.
34,66 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C
w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 25A, lokal nr 6, parter
(lewa oficyna), pow. 37,32 m2 + piwnica: 5,00 m2,
1 pokój, kuchnia, przedpokój (lokal ma dostęp do
WC w częściach wspólnych nieruchomości – klatka
schodowa), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 300,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

• UL. GRODOWA 18, lokal nr 7, III piętro (poddasze), pow. 26,97 m2 + piwnica: 5,69 m2, 1 pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2019 r. od godz. 10.30 do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

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

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

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, pow.
234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze: 67,14 m2,
7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty, WC,
klatka schodowa, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 204 700,00 zł
Wadium: 10 300,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6
w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

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

• UL. FREDRY 2, garaż nr G5, parter, pow. 27,35 m2,
1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 24 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 28 czerwca 2019 r.

• UL. MLECZNA 4, lokal nr 7, I piętro, pow. 59,68 m2,
4 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 500,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 25 czerwca 2019 r. od godz. 10.55 do 11.10
(dodatkowy termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz. 9.30 do
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu.
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
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

30 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 314/4, obręb
Przedmieście i niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki nr 314/2, obręb
Przedmieście, położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiących własność Miasta Gliwice.

30 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 314/3, obręb
Przedmieście, i niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki nr 314/2, obręb
Przedmieście, położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 301 000,00 zł*
Wadium: 31 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości 1/2 w działce
nr 314/2, obręb Przedmieście.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 260 000,00 zł*
Wadium: 26 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2600,00 zł
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości 1/2 w działce
nr 314/2, obręb Przedmieście.

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 314/2, obręb Przedmieście, użytek B – tereny
mieszkaniowe, o pow. 0,0551 ha, księga wieczysta nr
GL1G/00087258/3, sprzedaży podlega niewydzielony udział
w wysokości ½,
• działka nr 314/4, obręb Przedmieście, użytek RIIIa – grunty orne, o pow. 0,0900 ha, księga wieczysta nr GL1G/00087258/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 314/2 i 314/4, obręb Przedmieście, położone są
w zachodniej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny
usługowe i produkcyjne.
Działka nr 314/2 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną do
działek nr 314/3 i 314/4, obręb Przedmieście. Kształt działki nr
314/4 zbliżony do kwadratu. Teren nierówny, działki częściowo
ogrodzone, porośnięte zielenią niską oraz drzewami i krzewami.
Dojazd do działki nr 314/4, obręb Przedmieście, może się odbywać poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną, tj. działkę
nr 314/2, obręb Przedmieście, od strony ul. Kozłowskiej nowym
zjazdem indywidualnym, wyłącznie do planowanej zabudowy
mieszkaniowej. Realizacja takim zjazdem usług, dopuszczanych
planem miejscowym na ww. działce nie byłaby możliwa, albowiem obowiązujące prawo nie dopuszcza sytuowania zjazdów
publicznych (wymaganych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) w obrębie skrzyżowań. Ewentualna realizacja
inwestycji na powyższym terenie winna zostać poprzedzona
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione
są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
W świetle działki nr 314/2, obręb Przedmieście, w pasie drogowym, tj. na działce nr 784, obręb Przedmieście, znajdują się
urządzenia elektroenergetyczne firmy Tauron Dystrybucja SA.
Wszelkie konieczne przełożenia zlokalizowanego w pasie drogowym uzbrojenia podziemnego i infrastruktury naziemnej
powinny zostać uzgodnione z ich dysponentami.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce
nr 314/2 w zakresie sieci ciepłowniczej w pasie o długości
41,6 m i szerokości 0,65 m na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Pełna treść służebności zapisana
jest w księdze wieczystej nr w GL1G/00087258/3 w dziale
III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych na stronie:
https://ekw.ms.gov.pl.
W granicach przedmiotowych działek 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. Ponadto na działce
nr 314/2 zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczowej.
Przedmiotowe przyłącze jest własnością prywatną i stanowi
prawdopodobnie odwodnienie działki przyległej nr 314/1,
obręb Przedmieście.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości
Działka nr 314/4, obręb Przedmieście, zakwalifikowana jest do
użytków rolnych oznaczonych jako RIIIa. Zmiana przeznaczenia
w sposobie użytkowania będzie wymagała uzyskania decyzji
o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie
z przepisami zawartymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Równocześnie zwraca się uwagę, że podczas prac inwestycyjnych należy
w sposób maksymalny chronić znajdującą się na nieruchomości
zieleń, a wszelkie prace w obrębie korzeni, pni oraz koron drzew
lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu winny być przeprowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom
(art. 87a ust. 1 ustawy ochronie przyrody). Informacji na temat
warunków wycinki udzielają pracownicy Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/238-54-45.
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy rowerowej
nr 71 wzdłuż ul. Kozłowskiej.
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
Działki nr 314/2 i 314/4, obręb Przedmieście, położone są na
terenie, na którym od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta w Gliwicach
uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
3 kwietnia 2018 r., pod poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki znajdują
się na terenie oznaczonym symbolem 6MN, co oznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu oznaczonego m.in. symbolem 6MN ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym planie poprzez usługi nieuciążliwe należy rozumieć usługi,
z wyłączeniem m.in.:
• usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
• usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów,
w tym samochodowych, blacharskich i lakierniczych, usług
obsługi pojazdów, w tym stacji paliw, baz transportowych, baz
sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego
składowania materiałów,
• usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu,
• usług związanych ze zbieraniem odpadów, w tym niebezpiecznych.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 30 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 31 000,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem wpłaty „Przetarg, działki nr 314/2 i 314/4, obręb
Przedmieście, 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 24 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 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 Gliwicach – 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.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-560/19 z 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości
oznaczonej jako niezabudowana działka nr 314/4, obręb Przedmieście, o pow. 0,0900 ha, i niewydzielonego udziału w wysokości 1/2 prawa własności działki nr 314/2, obręb Przedmieście,
o pow. 0,0551 ha, z KW nr GL1G/00087258/3, położonych
w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiących własność Miasta
Gliwice 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. 2204 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 29 sierpnia 2019 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. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-560/19 z 16 kwietnia 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 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).

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 314/2, obręb Przedmieście, użytek B – tereny
mieszkaniowe, o pow. 0,0551 ha, księga wieczysta nr
GL1G/00087258/3, sprzedaży podlega niewydzielony udział
w wysokości ½,
• działka nr 314/3, obręb Przedmieście, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0751 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00087258/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 314/2 i 314/3, obręb Przedmieście, położone są
w zachodniej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej oraz tereny
usługowe i produkcyjne.
Działka nr 314/2 stanowi nieurządzoną drogę wewnętrzną do
działek nr 314/3 i 314/4, obręb Przedmieście. Kształt działki
nr 314/3 zbliżony do kwadratu. Teren nierówny, działki częściowo ogrodzone, porośnięte zielenią niską oraz drzewami
i krzewami.
Dojazd do działki nr 314/3, obręb Przedmieście, może się odbywać poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną, tj. działkę
nr 314/2, obręb Przedmieście, od strony ul. Kozłowskiej nowym
zjazdem indywidualnym, wyłącznie do planowanej zabudowy
mieszkaniowej. Realizacja takim zjazdem usług, dopuszczanych
planem miejscowym, na ww. działce nie byłaby możliwa, albowiem obowiązujące prawo nie dopuszcza sytuowania zjazdów
publicznych (wymaganych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) w obrębie skrzyżowań. Ewentualna realizacja
inwestycji na powyższym terenie winna zostać poprzedzona
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione
są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
W świetle działki nr 314/2, obręb Przedmieście, w pasie drogowym, tj. na działce nr 784, obręb Przedmieście, znajdują się
urządzenia elektroenergetyczne firmy Tauron Dystrybucja SA.
Wszelkie konieczne przełożenia zlokalizowanego w pasie drogowym uzbrojenia podziemnego i infrastruktury naziemnej
powinny zostać uzgodnione z ich dysponentami.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce
nr 314/2 w zakresie sieci ciepłowniczej w pasie o długości
41,6 m i szerokości 0,65 m na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Pełna treść służebności zapisana
jest w księdze wieczystej nr w GL1G/00087258/3 w dziale
III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych na stronie:
https://ekw.ms.gov.pl.
W granicach przedmiotowych działek 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. Ponadto na działce
nr 314/2 zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji deszczowej.
Przedmiotowe przyłącze jest własnością prywatną i stanowi
prawdopodobnie odwodnienie działki przyległej nr 314/1,
obręb Przedmieście.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Ewentualna wycinka drzew i krzewów może nastąpić zgodnie
z przepisami zawartymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Równocześnie zwraca się uwagę, że podczas prac inwestycyjnych należy
w sposób maksymalny chronić znajdującą się na nieruchomości
zieleń, a wszelkie prace w obrębie korzeni, pni oraz koron drzew
lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu winny być przeprowadzone w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom
(art. 87a ust. 1 ustawy ochronie przyrody). Informacji na temat
warunków wycinki udzielają pracownicy Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/238-54-45.
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy rowerowej
nr 71 wzdłuż ul. Kozłowskiej.
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
Działki nr 314/2 i 314/3, obręb Przedmieście, położone są na
terenie, na którym od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan
ten uchwalony został przez Radę Miasta w Gliwicach uchwałą
nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., która opublikowana
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
3 kwietnia 2018 r., pod poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki znajdują
się na terenie oznaczonym symbolem 6MN, co oznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu oznaczonego m.in. symbolem 6MN ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
Zwraca się uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym planie poprzez usługi nieuciążliwe należy rozumieć
usługi, z wyłączeniem m.in.:

• usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
• usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów,
w tym samochodowych, blacharskich i lakierniczych, usług
obsługi pojazdów, w tym stacji paliw, baz transportowych,
baz sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego składowania materiałów,
• usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu,
• usług związanych ze zbieraniem odpadów, w tym niebezpiecznych.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 30 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 26 000,00 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, działki nr 314/2 i 314/3, obręb
Przedmieście, 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 24 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 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 Gliwicach – 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.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-561/19 z 16 kwietnia 2019
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 314/3, obręb
Przedmieście, o pow. 0,0751 ha i niewydzielonego udziału
w wysokości 1/2 prawa własności działki nr 314/2, obręb
Przedmieście, o pow. 0,0551 ha, z KW nr GL1G/00087258/3,
położonych w Gliwicach przy ul. Kozłowskiej, stanowiących
własność Miasta Gliwice 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. 2204 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 29 sierpnia 2019 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. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-561/19 z 16 kwietnia 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 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).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami
urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji;
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw,
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do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięs-twa 21, 44-100
Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem
ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą
złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu
w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać
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 osobowe dotyczą, ma również prawo
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
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 osobowych,
• dane osobowe 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,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
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ogłoszenia
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały numer
VI/102/2019 z 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego
w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego.
Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik
graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego pod adresem:
www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały Rady
Miasta).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na
piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do 4 lipca br. – pocztą lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie Wydziału Planowania
Przestrzennego przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice –
w godzinach pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można
dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych
pod numerem telefonu 32/338-65-12.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej,
w rejonie węzła autostradowego „Gliwice – Sośnica”.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały numer
VI/101/2019 z 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego
przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego
„Gliwice – Sośnica”.
Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik
graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego pod adresem:
www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały Rady
Miasta).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na
piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do 4 lipca br. – pocztą lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie Wydziału Planowania
Przestrzennego przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice –
w godzinach pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można
dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych
pod numerem telefonu 32/338-65-12.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego w rejonie lotniska.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Gliwice uchwały numer VI/103/2019 z 30 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego w rejonie lotniska.
Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
pod adresem:
www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na

piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do 4 lipca br. – pocztą lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice
– w godzinach pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku
można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub
zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego,
codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod
numerem telefonu 32/338-65-08.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z realizacją
czynności, o których mowa w:
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945
z późn. zm.),
• art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
• podanie danych innych niż kontaktowe jest dobrowolne.
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu
– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych,
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których
mowa w szczególności w rt. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie
gminnym oraz rt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do

informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani
ustawą o dostępie do informacji publicznej (rt. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie
umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście
do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę,
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania,
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• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również
cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia
danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 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 osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

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 osobowych,
b) dane osobowe 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.
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
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