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Zwycięstwa  
w blasku! 

Nowe oświetlenie podkreśla urok 
reprezentacyjnej ulicy w centrum miasta. 
Stare, podwieszane lampy zostaną zdemon-
towane, ponieważ zastąpiły je nowoczesne 
– ledowe i sodowe.

Miasto wspiera 
szpitale 

Tylko w ostatnich 5 latach na ten cel 
z miejskiego budżetu przeznaczono 17,5 
mln zł. Środki pozwoliły na doposażenie 
placówek. Również w tym roku miasto 
wygospodarowało spore kwoty.

Jest koncepcja!
Prezentujemy, jak będzie wyglądało 

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 
Projekt Zachodniej Bramy Metropolii 
Silesia powstanie w oparciu o wariant I 
koncepcji firmy An Archi Group. 

Ostatnia szansa,  
by oddać głos!

Do końca głosowania na zadania budże-
tu obywatelskiego pozostało zaledwie kilka 
dni. Kto jeszcze nie oddał swojego głosu na 
wybrane zadanie z listy, ma ostatnią szansę 
– głosowanie potrwa do 4 lipca.   
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druga strona w obiektywie

PLaC krakowski. Noc Świętojańska. Gliwiczanie, Rojek i Ania Dąbrowska. Gorąca 
noc inaugurująca gorące wakacje! (Fot. Mosquidron - Foto i Video z lotu komara)

burZa nad gLiwiCaMi. Zaraz się zacznie i nie przestanie do wieczora. Pamiętacie sobotnią burzę? (Fot. Mosquidron - Foto i Video z lotu komara)

Plac PIłSuDSkIegO. Nie trzeba jechać w tropiki, by poczuć egzotyczny klimat. 
Pod palmą można odpocząć w różnych częściach miasta. (Fot. P. Młynek)

Park sZwajCaria. Wypoczynek w Szwajcarii? Czemu nie – to całkiem blisko. Gli-
wicki park Szwajcaria w letniej szacie. (Fot. Mosquidron - Foto i Video z lotu komara)

gIMNaZJuM NR 3. Czas na wakacje. W tym roku świadectwa odebrało ok. 24 900 
gliwickich uczniów. (Fot. Z. Daniec)
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akTualNOścI

Urząd Miejski prowadzi intensyw-
ne przygotowania do budowy nowego 
Centrum Przesiadkowego. Będzie to zin-
tegrowany system stacji autobusów miej-
skich, regionalnych i międzynarodowych 
z parkingami dla samochodów i rowerów 
oraz zapleczem dla podróżnych (lokalami 
gastronomicznymi i punktami z prasą). 
Będzie skupiać wszystkie środki transportu 
miejskiego w jednym miejscu i usprawni 
przemieszczanie się podróżnych. Inwesty-
cja ma być gotowa do 2020 r. Zlokalizowa-
na będzie po północnej stronie dworca 
PKP, zmodernizowane zostaną również plac 
Piastów i plac przed dworcem, od strony 
południowej (od ul. Zwycięstwa). 

Rozwiązania architektoniczne węzła 
przesiadkowego, przygotowane przez 
firmę An Archi Group, zostały zapre-
zentowane na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na łamach „Miejskie-
go Serwisu Informacyjnego – GLIWICE”. 
Zostały też przedstawione przez lokalne 
media. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć 
się w sprawie proponowanych wariantów. 

Przeanalizowano wady i zalety 3 warian-
tów architektonicznych biorąc pod uwagę 
zarówno głosy mieszkańców, jak i specjali-
stów z branży budowlanej. Zdecydowano 
się na realizację wariantu nr I. Wybrana 
koncepcja zakłada nie tylko poprawę este-
tyki przebudowanego obszaru, ale przede 
wszystkim funkcjonalność.

– To rozwiązanie gwarantuje najlep-
sze ze wszystkich koncepcji zagospoda-
rowanie przestrzeni wewnątrz obiektu. 
Zaletą jest m.in. wyrazista forma zada-
szenia, która wzmocni potencjał estetycz-
ny dworca. Mocnym akcentem będzie 
również konstrukcja z drewna klejonego, 
która jest wytrzymała, efektowna i funk-
cjonalna. Plusem tego wariantu jest rów-
nież jednolite zadaszenie i brak podpór 
pośrednich, co umożliwi swobodny ruch 
pojazdów i pieszych wewnątrz dworca 
autobusowego – wyjaśnia Marcin Ła-
zowski z Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Zadaszenie będzie praktycznie 
bezawaryjne, będzie też miało duże 

powierzchnie przezierne, dzięki czemu 
obiekt będzie doświetlony naturalnym 
światłem. Konstrukcja budynku obsługi 
pasażerów będzie uniwersalna, układ par-
teru będzie czytelny, będzie też możliwość 
zagospodarowania piętra. Układ centrum 
będzie klarowny i zapewni obsługę po-
dróżnych wszystkich przystanków w jed-
nym budynku. Na placu dworcowym zo-
staną zastosowane przyjazne podróżnym 
rozwiązania architektoniczne. Elementy 
małej architektury nadadzą placom przed-
dworcowym reprezentacyjny charakter 

i będą współgrać z architekturą Centrum 
Przesiadkowego, scalając tereny po pół-
nocnej i południowej stronie dworca PKP. 

Po analizie kosztów i negatywnych 
uwagach mieszkańców, zrezygnowano 
z budowy przejścia podziemnego pod  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, które 
miało połączyć ul. Zwycięstwa z placem 
przydworcowym. Pozostanie przejście na-
ziemne, a ul. Zwycięstwa na odcinku przy 
dworcu nie będzie w związku z tym grun-
townie przebudowywana. Trwają analizy 
szeregu udogodnień, m.in. rozwiązań, któ-
re mogłyby usprawnić ruch kołowy i pieszy 
w rejonie dworca. Jedną z analizowanych 
koncepcji jest budowa ciągu pieszego 
lub pieszo-rowerowego, który połączyłby  
ul. Kolberga z Centrum Przesiadkowym. 

Według planu przetarg na dokumen-
tację budowlaną ma zostać ogłoszony 
na przełomie sierpnia i września. Prace 
projektowe potrwają około rok. Pierwsze 
łopaty zostaną wbite nie wcześniej niż 
na początku 2018 r. Inwestycja będzie 
przebiegać na wykupionych przez miasto, 
dawnych terenach kolei państwowych, 
dlatego przebudowa terenu wokół 
dworca PKP nie powinna spowodować 
utrudnień w ruchu. Utrudnienia dla 
kierowców mogą pojawić się natomiast 
podczas przebudowy placu Piastów. 
Zadanie będzie finansowane z udziałem 
środków unijnych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. (mf)

centrum przesiadkowe. Jest koncepcja

Odbierz kartę autostradową!
akcja promowania przejazdu autostradową obwodnicą gliwic powoli do-
biega końca. Mieszkańcy odebrali już ponad 90% z 10 tysięcy elektronicz-
nych urządzeń viaauTO. Ostatnie kilkaset sztuk wciąż czeka na gliwiczan 
w urzędzie Miejskim. Można je odbierać do poniedziałku, 4 lipca.

Władze Gliwic chcą, żeby jak najwię-
cej mieszkańców korzystało z autostrado-
wej obwodnicy miasta, ale jazdę w ruchu 
lokalnym utrudniają cztery place poboru 
opłat na autostradzie A4. Dlatego miasto 

zawarło porozumienie z firmą KAPSCH 
i w efekcie gliwiczanie mogą otrzymywać 
na specjalnych warunkach elektronicz-
ne urządzenia viaAUTO. Zastępują one 
w ruchu lokalnym bilety zerowe. Dzia-

łają jak pilot do bramek i pozwalają na 
szybki przejazd przez bramki oznaczone 
napisem viaTOLL (działają także na pozo-
stałych pasach). 

Gliwiczanie za urządzenia nie płacą, 
ale – aby działały – trzeba je od razu przy 
odbiorze doładować minimalną kwotą  
20 zł u przedstawicieli firmy KAPSCH. Gdy-
by urządzenie posiadało niskie (poniżej 20 
zł) saldo, szlaban się nie otworzy! W ruchu 
lokalnym na placach poboru opłat w Gli-
wicach przejazd jest bezpłatny (system 
zarejestruje 0 zł). 

Urządzenia mogą podnosić bramki 
także na płatnych odcinkach autostrad 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad: A2 Konin 
– Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – 
Gliwice – po zasileniu konta odpowied-
nimi kwotami! Mogą więc przydać się 

podczas nadchodzących wakacji. Warto 
wiedzieć, że przepustowość na bram-
kach elektronicznych jest cztery razy 
większa niż na tych z ręcznym poborem 
opłat. (al)

urządzenia są wydawane na specjalnych stanowiskach 
w urzędzie Miejskim w gliwicach, w holu na I piętrze (obok po-
koju nr 146 i dawnej sali sesyjnej) w godzinach pracy magistratu.
• urządzenie może otrzymać wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana 

w gliwicach na pobyt stały, po osobistym okazaniu pracownikom uM 
dowodu osobistego w celu weryfikacji danych.

• Jedna osoba może pobrać tylko jedno urządzenie.
• urządzenie nie będzie przypisane do konkretnego auta.

Elektroniczne urządzenie viaAUTO jest nie-
wielkie, a jego instalacja jest prosta – na-
leży  przykleić je w górnej części przedniej 
szyby – za lusterkiem wstecznym. Przesyła 
zakodowane informacje do anten i prze-
kaźników zainstalowanych na bramkach, 
które otwierają się automatycznie

Wiemy już, jak będzie wyglądało centrum Przesiadkowe w gli-
wicach. Projekt Zachodniej Bramy Metropolii Silesia powstanie 
w oparciu o wariant I koncepcji firmy an archi group. 
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BuDżeT OByWaTelSkI

Na cO głOSuJeMy?

Lp. Nazwa 
zadania krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
Bezpieczne  
skrzyżo- 
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. wybieg  
dla psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. Brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

suMa 312 000

1. Sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku Starej Szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad łąkami.

75 000

suMa 87 500

1.
chodnik
i oświetle-
nie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. kopernika 25-39.

185 000

suMa 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy  
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness  
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

suMa 30 000

1. aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
kurs  
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
Sygnalizac-
ja ostrze- 
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy  
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont  
komisa- 
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. chodnik
Budowa chodnika o szerokości  
2 m na długości ok. 90 m, łączącego  
ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. chodnik
Remont chodnika przy ul. Strzelców 
Bytomskich – od ul. Radosnej do  
ul. Zakątek leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. Boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy  
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
utwar- 
dzenie
nawierzch- 
ni

Utwardzenie nawierzchni części  
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. Strzelców Bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
Szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. Szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bo-
jkowskiej na odcinku od ul. Sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok.  
130 m w celu połączenia z ul. św. 
Brata alberta.

90 000

6. utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

suMa 375 000

osiedLe baiLdona
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

osiedLe brZeZinka
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

OSIeDle łaBĘDy
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

osiedLe CZeCHowiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

osiedLe Ligota Zabrska
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

osiedLe koPernika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

osiedLe bojkÓw
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

1.
Siłownia  
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. łódzką, Olsztyńską, 
gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

suMa 95 000

Ostatnia szansa,  
by oddać głos!
Do końca głosowania na zadania budżetu obywatelskiego pozostało 
zaledwie kilka dni. kto jeszcze nie oddał swojego głosu na wybrane 
zadanie z listy, ma ostatnią szansę – głosowanie potrwa do 4 lipca.

Głosowanie na zadania budżetu obywa-
telskiego rozpoczęło się 6 czerwca. Wielu 
mieszkańców się zmobilizowało i nie tylko 
minimalny próg frekwencji, ale też pre-
miowany bonusem próg dla aktywnych 
został przekroczony w kilkunastu osiedlach.  

Nadal są jednak osiedla, którym do tego da-
leko. To ostatni moment, by mieszkańcy się 
zaktywizowali i oddali swój głos. Jest jeszcze 
szansa, by powalczyć o realizację zadań!

Przypominamy, że na liście budżetu 
obywatelskiego znajduje się 81 zadań w 

21 osiedlach. Na ich realizacje przezna-
czono 3,5 mln zł. 

Budżet obywatelski to inicjatywa, któ-
ra daje mieszkańcom możliwość wskaza-
nia zadania, które zostanie zrealizowane 
na danym osiedlu. To mieszkańcy decy-
dują, na co zostaną przeznaczone środki. 

chcesz mieć wpływ na to, co dzie-
je się w mieście – oddaj swój głos (do  
4 lipca).

Głosowanie na zadania jednorocz-
ne jest bardzo proste. Swój głos moż-
na oddać zarówno w formie elektro-
nicznej, jak i tradycyjnej, papierowej. 
Wszystkie szczegóły dotyczące proce-
dury oraz przebieg głosowania można 
znaleźć na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI.

 (mf)
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1. utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

suMa 7 500

1. Sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

suMa 20 000

1. golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule  
w Parku chrobrego.

80 000

suMa 80 000

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. Bekasa. 10 000

2. Wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. czapli. 10 000

3.
Oświe- 
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. czapli 
i czajki.

30 000

4. Tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy  
al. Sikornik.

30 000

5. Oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. Derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. czajki i czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. Oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m  
i długości 150 m wzdłuż ul. Biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. chodnik  
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. Biegusa od ul. Wilgi do Pliszki. 175 000

suMa 595 000

1. ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. Sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy  
ul. Obrońców Pokoju przy Szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w Szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty- 
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

suMa 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. Sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
Stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. Sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

suMa 131 800

1. Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców  
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. Sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla  
20 mieszkańców.

10 000

4.
utwardze- 
nie na- 
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy 
czarnego wraz z budową odpro- 
wadzenia deszczówki.

136 250

suMa 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. Biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy  
i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. Tarnogórską. 190 000

suMa 265 610

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni  
i montaż urządzeń siłowych przy  
ul. Domeyki.

107 000

suMa 107 000

1.
Siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie Skweru Nacka przy  
ul. Toszeckiej.

100 000

2. wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. Orląt 
śląskich 50.

150 000

suMa 250 000

1.
Stół do 
tenisa  
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie Skweru Bottrop.

20 000

2.
Dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

suMa 40 700

1. kurs  
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. Wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MBP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Jedności naprzeciwko 
przychodni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i Dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

suMa 497 000

1. wybieg  
dla psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów  
i Szarych Szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku Walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, asnyka, 
żwirki i Wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

suMa 85 000

osiedLe sikornik
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

OSIeDle OBROŃcÓW POkOJu
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

osiedLe stare gLiwiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

osiedLe sZobisZowiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

OSIeDle śRÓDMIeścIe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

OSIeDle SOśNIca
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

osiedLe trynek
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

OSIeDle WIlcZe gaRDłO
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

osiedLe ostroPa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

osiedLe wojska PoLskiego
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

OSIeDle WÓJTOWa WIeś
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

osiedLe ZatorZe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

OSIeDle żeRNIkI
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio- 
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

łączny przewidywany koszt  
zadań zakwalifikowanych do głosowania 5 478 210 zł

osiedLe PoLiteCHnika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 zł

14. chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m  
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
Biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. Wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

suMa 1 335 250

5. Boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

suMa 611 000
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Samorząd gliwic od lat wspomaga gliwickie szpitale. Tylko w ostatnich 5 latach na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono 17,5 mln zł. 
środki pozwoliły na doposażenie placówek i poprawę warunków świadczenia usług medycznych. Również w tym roku miasto wygospoda-
rowało spore kwoty – Szpitalowi Miejskiemu nr 4 i gliwickiemu centrum Medycznemu przekazano niemal 5 mln zł. 

Za finansowanie systemu ochrony 
zdrowia odpowiedzialny jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia podlegający admi-
nistracji rządowej. Ponieważ jednak 
kontrakty z NFZ nie odpowiadają rzeczy-
wistym potrzebom, gliwicki samorząd 
od lat sukcesywnie podejmuje własne 
działania poprawiające infrastrukturę 
placówek i warunki świadczenia usług 
zdrowotnych. W latach 2011–2015 na 
wsparcie szpitali gliwicki samorząd prze-
znaczył 17,5 mln zł. Dzięki tym środkom 
szpitale zyskał nowy sprzęt medyczny. 

– Od lat wspieramy i nadal będziemy 
wspierać gliwickie szpitale. Zapewnienie 
mieszkańcom odpowiednich, godnych 
i przede wszystkim wystarczających wa-
runków opieki i leczenia, jest niezwykle 
ważną kwestią. Jako samorząd jesteśmy 
świadomi deficytów, z którymi borykają 
się szpitale. Uważamy, że mieszkańcy nie 
mogą na tym tracić, dlatego na dopo-
sażenie szpitali  przeznaczamy znaczne 
sumy – tłumaczy Krystian Tomala, zastęp-
ca prezydenta Gliwic.

Dzięki wsparciu miasta w latach 
2013–2015 w Szpitalu Miejskim nr 4, 
w którym miasto Gliwice ma 100% udzia-
łów, za 1,3 mln zł kupiono sprzęt i apara-
turę medyczną, a za 150 tys. zł zmoder-
nizowano dach budynku. Spłacono też 
zobowiązania opiewające na 1,6 mln zł.  

Z kolei Gliwickie Centrum Medyczne 
w latach 2011–2015 otrzymało od Mia-
sta Gliwice ponad 14,5 mln zł. Środki 
zostały przeznaczone na modernizację 
budynku i sprzętu placówki.

– Środki miejskie są przeznaczane 
na zakup sprzętu oraz prace remontowe 
i budowlane, bo na tyle pozwala proce-
dura podwyższenia kapitału. Gdyby nie 
pomoc miasta, z bieżących środków nie 
mielibyśmy szans na przeprowadzenie 

tego typu inwestycji – mówi lek. med. 
Marian Jarosz, prezes zarządu Szpitala 
Miejskiego nr 4 i Gliwickiego Centrum 
Medycznego.

W tym roku do placówek z miejskiej 
kasy trafiło 4,7 mln zł. Na potrzeby Szpi-
tala Miejskiego nr 4 w bieżącym roku 
miasto przekazało, jako podwyższenie 
kapitału zakładowego, 2,3 mln  zł. Środ-
ki te zostaną przeznaczone na adaptację 
pomieszczeń na oddział anestezjologii 

i intensywnej terapii, modernizację wjaz-
du na teren szpitala oraz zakup sprzętu 
i aparatury medycznej, m.in. aparat do 
operacji zaćmy i witrektomii, aparat RTG 
i zestaw prób wysiłkowych. W Gliwickim 
Centrum Medycznym kapitał podwyższo-
no o 2,4 mln. Środki zostaną przeznaczo-
ne na remont budynku i terenu wokół, 
modernizację oddziału kardiologii oraz 
zakup nowego sprzętu i aparatury me-
dycznej. (mf)

Wzdłuż ulicy Zwycięstwa, od Rynku 
do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 
pojawiło się 57 słupów ze 106 oprawami 
ze źródłami LED i 8 sodowymi. Zamonto-
wano też 46 naświetlaczy, które podkre-
ślają urok okolicznych kamienic delikat-
nym „welonem światła”. Odbiór nowego 
oświetlenia rozpocznie się 30 czerwca.

Inwestycja przy ul. Zwycięstwa 
jest jednym z zadań projektu „Eko
-światło w Gliwicach – Modernizacja 
i budowa oświetlenia ulicznego”. 
Jest ona zgodna z koncepcją przy-
jętą w „Opracowaniu Masterplanu 
Oświetlenia Obszaru Miejskiego 
Miasta Gliwice”, zawierającą wy-

tyczne uporządkowania oświetlenia. 
Masterplan to innowacyjne przedsię-
wzięcie polegające na wykorzystaniu 
światła w przestrzeni miejskiej. To 
pierwszy w Polsce projekt komplek-
sowego oświetlenia całego miasta. 
Podobne tego typu rozwiązania po-
jawią się również w osi Politechniki  

(ul. Akademicka, Strzody, Wyszyńskie-
go i plac Piłsudskiego), a następnie 
przy ul. Rybnickiej, Tarnogórskiej 
i Dworcowej. Jedną z głównych zalet 
systemu będą mniejsze wydatki na 
energię i oszczędność w eksploatacji 
urządzeń oświetleniowych. 

 (mf)

Zwycięstwa w blasku!
Już jest! Nowe oświetlenie pięknie podkreśla urok  

reprezentacyjnej ulicy w centrum miasta. Stare, podwieszane 
lampy zostaną zdemontowane, ponieważ zastąpiły  

je nowoczesne – ledowe i sodowe, stojące 
na eleganckich słupach. 
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Miasto wspiera szpitale
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Publikację wydaną przez 
Muzeum w Gliwicach można 
nabyć w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) i Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej przy ki-
nie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
w cenie: 24,90 zł. W przewodniku 
jest o czym poczytać, ale i na co 
popatrzeć – liczne, współcześnie 
wykonane zdjęcia przeplatają się 
z pięknymi starymi fotografiami. 
Poręczny format i przejrzysty 
układ, mnóstwo praktycznych 
i przydatnych informacji o tym 
gdzie zjeść, gdzie przenocować, 
gdzie zadzwonić, co zobaczyć. 

Układ publikacji jest bardzo 
funkcjonalny. Podzielono go 
na siedem części, w których 
zaproponowano również 
kilka tras zwiedzania miasta 
oraz najciekawszych miejsc 

w okolicy. Każda pozycja 
opatrzona jest rysem hi-
storycznym z bogatym 
komentarzem. Zwiedza-
nie i samodzielne przy-
gotowanie sobie trasy 
i programu ułatwiają 
plan miasta i szczegó-
łowe mapki na we-
wnętrznych stronach 
okładek oraz część 
prezentująca szlaki 
piesze i rowerowe. 

Treść przewodnika 
wzbogacają liczne „kapsuły – 
ciekawostki”, wplecione w tekst 
krótkie informacje zamieszczone 
w ramkach, między innymi „Król 
Jan III Sobieski chrzci muzułma-
nów”, „Krem Nivea i pasta do 
zębów z Gliwic” czy „Gliwickie 
lwy”. Osobne dwie ramki poświę-

cono ludziom kultury i osobom 
związanym z Gliwicami.

 Wychodząc z domu z myślą 
o zwiedzaniu Gliwic warto ru-
szyć w trasę z przewodnikiem 
– „Przewodnikiem po Gliwicach 
i okolicach”. Do zobaczenia na 
turystycznym szlaku!

atrakcyjny i wyjątkowy, pięknie wydany, bogaty mery-
torycznie, starannie opracowany od strony stylistycz-
nej, zawierający setki zdjęć, faktów i ciekawostek do-
tyczących naszego miasta i jego najbliższego otoczenia 
– taki jest „Przewodnik po gliwicach i okolicach”.

wakaCje

Ruszaj w drogę  
z przewodnikiem!

Nie wiesz, dokąd iść? 
Nie wiesz, co robić? Zapytaj!
centrum Informacji kulturalnej i Turystycznej,  
ul. Dolnych Wałów 3, tel/fax. 48 32 231 38 55
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl
Skype: CentrumGliwice
GG: 19406407
Czynne od wtorku do soboty w godzinach: 10.00–18.00

centrum Informacj kulturalnej i edukacji Regionalnej,
Zamek Piastowski, ul. Pod Murami 2,
tel.: 48 32 231 44 94
Czynne od wtorku do niedzieli w godzinach:
wtorek  11.00–16.00
środa  09.00–15.00
czwartek 10.00–16.00

piątek  12.00–18.00
sobota 12.00–17.00
niedziela 11.00–17.00

Przez cały lipiec w przestrzeni naszego miasta będą odbywać się pokazy, spektakle 
i happeningi. Rusza X Międzynarodowy Festiwal artystów ulicy „ulicznicy”.

To nieprawda, że sztuka to 
zakurzone galerie i duszne sale 
teatralne – współczesna sztuka 
to interakcja artysty i widza/
uczestnika. Podczas tegorocz-
nej, jubileuszowej edycji festi-
walu „Ulicznicy”, nie zabraknie 
polskich i zagranicznych grup 
teatralnych, artystów i kugla-
rzy. W lipcu miasto będzie żyło 
w rytmie ulicy!

16 i 17 lipca w namiocie 
w parku Chopina Teatr Rodzinny 
Hałasów pokaże spektakl „Ze-
gar bije” (dwukrotnie w ciągu 
dnia, o godz. 17.00 i 19.30).  
23 lipca o godz. 21.00 na wol-
nym powietrzu w parku Cho-
pina rosyjskie Wędrujące Lalki 

Pana Pezo zaprezentują publicz-
ności „Monsters”. 24 lipca hisz-
pański artysta Jordi Gali wykona 
dwa happeningi – „Ciel” o godz. 
17.00 i „T” o godz. 19.00. Oba 
wydarzenia będą miały miejsce 
w parku Chopina.

30 lipca o godz. 21.00 
w parku Chopina zostanie 
rozegrana XII Uliczna Bitwa 
Fotograficzna, a dzień później, 
31 lipca, na Rynku Teatr Kto 
pokaże spektakl „Peregrinus”. 
W trakcie całego festiwalu 
zostanie także zaprezentowa-
nych wiele spektakli specjalnie 
dla najmłodszych – do Gliwic 
przyjadą teatry z Polski, Czech 
i Ukrainy. Dodatkowo na każdą 

lipcową sobotę w parku Cho-
pina są zaplanowane wspólne 
śniadania na trawie pod hasłem 
„Spotkajmy się”.

„Ulicznikom” towarzyszyć 
będzie także spektakl specjalny 
– „Moria, samotność milczenia” 
w wykonaniu gliwickiego Teatru A.  
Przedstawienie zostanie pokaza-
ne 6 lipca o godz. 21.30 w ogro-
dzie przy kościele pw. Wszystkich 
Świętych (przy Murze Miejskim).

Szczegółowy program jest 
dostępny na stronie interneto-
wej www.ulicznicy.pl. Organiza-
torem festiwalu „Ulicznicy” jest 
Miasto Gliwice. Realizatorem 
wydarzenia jest Mañana Pro-
duction House.  (mm)

artyści – na ulice!
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Jezioro, plaża, wokół las 
– w takich warunkach można 
wypoczywać zaledwie kilka 
kilometrów od centrum Gliwic. 
Na terenie ośrodka wypoczyn-
kowego w Czechowicach (ul. 
Ziemięcicka 62), zarządzanego 
przez Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych, znajdują się domki 
letniskowe, pole namiotowe, 
kąpielisko, wypożyczalnie sprzę-
tu wodnego i rowerów, boiska 
do siatkówki i piłki nożnej, plac 
zabaw dla dzieci oraz rampa 
dla rolkarzy. W sezonie są także 
otwarte punkty gastronomicz-
ne, a do dyspozycji osób, które 
samodzielnie chcą przygotować 
coś smacznego, zostało oddane 
grillowisko, czyli wydzielone miej-
sce do bezpiecznego grillowania, 
zadaszone i wyposażone w stoły, 

ławy i grille. W Czechowicach 
można też pojeździć konno ra-
zem z instruktorem.

Bilet wstępu na kąpielisko 
kosztuje 2 zł. Dzieci do 16 lat 
wchodzą za darmo.

   kąPIelISkO leśNe
Do dyspozycji wypoczywa-

jących na Kąpielisku Leśnym na 
os. Kopernika (ul. Toszecka 137) 
są trzy baseny o różnej wielkości 
oraz brodzik i plac zabaw dla 
dzieci. Dodatkową atrakcją jest 
zjeżdżalnia wodna o długości 73 
metrów oraz foki, rekiny i inne 
dmuchane atrakcje. Poza pływa-
niem w basenach, na miejscu 
można zagrać w siatkówkę pla-
żową na jednym z czterech boisk.

Na terenie kąpieliska działa 
też Pool Park – znajduje się 
w nim tor skimboardowy do 

surfowania po wodzie i boisko 
do mini-balla na trawie. Kąpie-
lisko Leśne jest wyposażone 
w przebieralnie, natryski, punkt 
sanitarny i toalety. Działa tam 
również kilka punktów gastro-
nomicznych.

W sezonie letnim całodniowy 
bilet wstępu kosztuje 8 zł. Mło-
dzież ucząca się do lat 18, osoby 
niepełnosprawne i emeryci, za 
okazaniem odpowiedniego doku-
mentu, mogą nabyć bilet w obni-
żonej cenie – 4 zł. Zniżka 50% jest 
także honorowana w przypadku 
Rodzin 3+ (po okazaniu karty ro-
dzinnej). Wstęp dla dzieci do 3 lat 
jest bezpłatny.   (mm)

wakaCje

koLory 
Miasta

Po miesiącach spędzonych w szkolnej ławce i nad książkami, najlepiej wy-
poczywać aktywnie. Z myślą o dzieciach Miejski Zakład usług komunalnych 
przygotował wakacyjną ofertę sportową. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Tenisowe wakacje
MZUK zaplanował trzy tur-

nusy tenisowe. Na zajęcia mogą 
przyjść dzieci, które dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę 
z tenisem oraz te bardziej za-
awansowane. Treningi będą 
prowadzone przez trenerów na 
czterech kortach przy ul. Kosynie-
rów 6 od godz. 10.00 do 12.00. 
Na zakończenie każdego turnu-
su będzie organizowany turniej 
z nagrodami.
I turnus:   27 czerwca‒1 lipca
II turnus:  4‒8 lipca
III turnus: 22‒26 sierpnia

Piłkarskie lato
W planach są gry i zabawy 

z piłką, ćwiczenia koordyna-
cyjne oraz podstawowe ele-
menty piłki nożnej. Po każdym 

z trzech turnusów odbędzie się 
turniej z nagrodami. Zapisy na 
zajęcia piłkarskie prowadzone 
są pod numerami telefonów 
797 328 198 i 503 593 913.
I turnus: 4‒8 lipca, od godz. 10.00 

do 11.30, ul. Fiołkowa 26
II turnus: 25‒29 lipca, pierwsza 

grupa od godz. 10.00 do 
11.00, druga grupa od godz. 
11.00 do 12.00, ul. Sadowa

III turnus: 1‒5 sierpnia, od godz. 
10.00 do 11.30, ul. Lekarska 5

lekkoatletyczne lato
W trakcie turnusu zapla-

nowane są lekkoatletyczne gry 
i zabawy dla dzieci pod okiem 
trenera. Na zakończenie odbędą 
się zawody z nagrodami. Zapisy 
prowadzone są pod numerem 
telefonu 506 573 346.

8‒12 sierpnia, od godz. 10.00 
do 11.30, Orlik 2012 przy ul. 
Jasnej

Wakacje na skateparku
Zajęcia są skierowane do 

dzieci, które chcą nauczyć się 
jeździć na rolkach, bmx-ie, de-
skorolce albo hulajnodze. Tre-
ningi będą prowadzone przez 
instruktorów, niezbędny sprzęt 
zapewnia organizator.
5 lipca‒30 sierpnia, w każdy 

wtorek od godz. 16.00 
do 19.00, skatepark na  
pl. Krakowskim. (mm)

Sezon kąpielowy 
czas zacząć!

Sport to zdrowie

Bywa, że w wakacje pogoda nie dopisuje. Jeśli aura nie pozwala na wypoczynek nad jeziorem czy na kąpielisku, warto 
skorzystać z oferty gliwickich krytych pływalni. 
kryta pływalnia „Del-
fin”. ul. Warszawska 35, 
tel.: 32/331 04 45. Czynna 
od pon. do pt. w godz. od 
6.00 do 22.00, w sob. i nd.: 
od godz. 8.00 do 22.00. 
Wstęp: 1–7.50 zł (w zależ-
ności od wieku i pory dnia). 
Przerwa technologiczna: 22 

sierpnia–4 września. Szcze-
góły: www.mzuk.pl

kryta pływalnia „Olim-
pijczyk”. ul. Oriona 120, tel.: 
32/445 05 w75. Czynna od pon. 
do pt. w godz. od 6.00 do 22.00 
oraz w sob. i nd. w godz. od 
8.00 do 22.00. Wstęp: 4–8.50, 

w zależności od wieku i pory 
dnia. Przerwa technologicz-
na: 1–21 sierpnia. Szczegóły:  
www.mzuk.pl

kryta pływalnia „Mewa”. 
ul. Mewy 36, tel.: 32/ 232 37 
66. Czynna od pon. do pt. w 
godz. od 7.00 do 22.00, w sob. 

i nd. w godz. od 10.00 do 22.00. 
Wstęp: 1–7.50 zł w zależności 
od godziny i pory dnia. Przerwa 
technologiczna: 11–31 lipca.
Szczegóły: www.mzuk.pl

kryta pływalnia „Nep-
tun”. ul. Dzionkarzy 54, tel.: 
32/413 48 48, 32/413 48 49. 

Czynna od pon. do pt. w godz. 
od 7.00 do 22.00 oraz w sob. i 
nd. w godz. od 8.00 do 22.00. 
Sauny są czynne od pon. do pt. 
w godz. od 17.00 do 22.00 oraz 
w so. i nd. w godz. od 8.00 do 
22.00.  Wstęp na basen: 5-10 
zł, sauny – 20 zł/godz. Szczegóły: 
www.neptungliwice.pl

Nie ma nudy  
na podwórku!

Podwórko to miejsce zabaw i zawierania przyjaźni. 
Przestrzeń w najbliższym sąsiedztwie, w której latem 
dzieci spędzają najwięcej czasu. gcOP zaprasza miesz-
kańców czterech gliwickich osiedli do udziału w akcji 
„Roześmiane Podwórka”.

Osiedle Baildona, Zatorze, 
Szobiszowice i Łabędy – tam 
Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, wolontariusze 
oraz Rady Osiedli zorganizują 
dzieciom czas wolny w lipcu i 
sierpniu. Na każdym osiedlu 
odbędą się cztery spotkania, 
podczas których instrukto-
rzy pokażą najmłodszym, jak 
mogą spędzać czas na swoim 
podwórku – będą zabawy z 
chustą Klanzy, warsztaty pla-
styczne i puszczanie wielkich 
baniek mydlanych.

Inicjatywa ma na celu dbanie 
o przyjazne, kolorowe otoczenie 

i zintegrowanie dzieci z sąsiedz-
twa. Szczegółowe lokalizacje 
zostaną podane na stronie in-
ternetowej www.gcop.gliwice.pl.

Szobiszowice
14 lipca, 28 lipca, 11 sierpnia, 
18 sierpnia (godz. 10.00)
Zatorze
26 lipca, 9 sierpnia, 16 sierp-
nia, 23 sierpnia (godz. 10.00)
Osiedle Baildona
12 lipca, 19 lipca (godz. 10.00); 
26 lipca, 9 sierpnia (godz. 
13.00)
łabędy
13 lipca, 27 lipca, 10 sierpnia, 
17 sierpnia (godz. 16.00)  (mm)

W gliwicach znajdują się dwa kąpieliska, na których 
można szukać ochłody podczas upałów. Ośrodek wy-
poczynkowy w czechowicach i kąpielisko leśne wła-
śnie zaczynają sezon. Poza basenami przygotowano 
także inne atrakcje dla letników.

   CZeCHowiCe

Palmiarnia 
ma wakacje

Jak co roku gliwicka Palmiarnia zasłużyła na… przerwę. 
Wakacje to idealny moment na przeprowadzenie niezbęd-
nych prac technologicznych, ponieważ temperatura na 
zewnątrz pozwala na odłączenie ogrzewania, bez którego 
tropikalne rośliny w innych porach roku by nie przetrwały. 

Przerwa w gliwickiej Pal-
miarni potrwa od 4 do 22 lipca. 
W tym czasie Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych przepro-
wadzi m.in.: przegląd instalacji 
centralnego ogrzewania, wy-
mianę rur i zaworów w pawilo-
nie historycznym i sukulentów, 
wymianę pionów grzewczych 

w pawilonie tropiku i historycz-
nym oraz prace pielęgnacyjne 
wysokich roślin. Uwaga! Gratka 
dla miłośników pawilonu akwa-
rystycznego –  w zbiornikach 
Amazonki i Rzek Polskich poja-
wią się dodatkowe aranżacje. 
Nowości będzie można oglądać 
już od 23 lipca!   (mf)
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W lipcu w Muzeum w gliwicach będzie można podejrzeć żyjące wo-
kół nas owady, dowiedzieć się, dlaczego pszczoły dają miód i samo-
dzielnie wykonać drewnianą zabawkę. Warsztaty będą związane 
z aktualnie prezentowanymi wystawami – „architekci, artyści, za-
bójcy i grabarze. W świecie owadów Jeana Henriego Fabre’a” i „Nie 
tylko rajskie ptaszki...”.

W Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
2 lipca o godz. 11 i 13.00 oraz od 5 do 8 
lipca o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 odbędą 
się zajęcia z etnografem – „Nie tylko raj-
skie ptaszki”. Uczestnicy poznają historie 
i tradycje wyrobu drewnianych zabawek 
ludowych, wykonają też samodzielnie 
oryginalnego, drewnianego ptaszka. 
14, 21 i 28 lipca na warsztatach „Owady 
wokół nas” dzieci będą odkrywać fascy-
nujący i różnorodny świat owadów.

W Zamku Piastowskim (ul. Pod Mu-
rami 2) od 12 do 15 lipca o godz. 9.00, 
10.30 i 12.00 oraz 16 lipca o godz. 13.00 
najmłodsi goście muzeum poznają owa-
dy występujące na polskich łąkach: mo-
tyle, komary i biedronki. Na warsztatach 
„Owady polskich pól i łąk” uczestnicy 
wykonają też samodzielnie ważkę albo 

konika polnego. Od 26 do 29 lipca o godz. 
9.00, 10.30 i 12.00 oraz 30 lipca o godz. 
14.30 będą odbywać się zajęcia „Owady 
w naszych domach”. W trakcie warszta-
tów uczestnicy dowiedzą się, jakie owady 
żyją w naszych łazienkach, szafach i kuch-
niach, zrobią też własnoręcznie zakładkę 
do książki w kształcie muchy. 16 lipca 
o godz. 14.30 i 30 lipca o godz. 13.00 
Muzeum w Gliwicach zaprasza na zaję-
cia „Przygarnij pszczołę”. Dzieci poznają 
zwyczaje tych pożytecznych owadów – co 
trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, 
powstaje dzięki ich pracy.

Na wszystkie zajęcia obowiązują wcze-
śniejsze zapisy pod numerem telefonu 783 
560 006. Szczegółowe informacje na temat 
zajęć znajdują się na stronie internetowej 
www.muzeum.gliwice.pl.  (mm)

wakaCje

lipiec z rzeźbą  
i ceramiką

Teatralne przygody

Wakacje w muzeum

literackie lato
Wakacje to czas podróży, odkrywania nowych miejsc i... książek. 
W filiach MBP przez całe lato będą organizowane książkowe zaba-
wy, zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i słuchanie bajek.

W lipcu na najmłodszych czytelników 
czeka moc atrakcji: oprócz ciekawych 
zbiorów literatury dziecięcej, poszcze-
gólne oddziały biblioteki przygotowały 
specjalne, wakacyjne programy. 13 lipca 
o godz. 12.00 w Oddziale dla Dzieci nr 
34 (ul. Perkoza 12) pojawi się Filcowa 
Sowa – dzieci wezmą udział w kre-
atywnych warsztatach plastycznych. 
W Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)  
będzie organizowany Klub Młodego 
Odkrywcy – najmłodsi dowiedzą się, na 
czym polegają iluzje optyczne i jak rosną 
owoce tropikalne. W Oddziale dla Dzieci 
nr 37 (ul. Syriusza 30) najmłodsi wyruszą 
w podróż do Afryki: 20 lipca zaplanowa-
ne jest słuchanie bajki i zajęcia związane 
tematycznie z Czarnym Lądem. W Filii  
nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a) przez całe 
lato będą pojawiały się literackie zagadki 

związane z książkami Janoscha, urodzo-
nego na Górnym Śląsku autora litera-
tury dziecięcej. Szczegółowy program 
atrakcji przygotowanych przez MBP 
jest dostępny na stronie internetowej  
www.biblioteka.gliwice.pl.  (mm)

latem szukamy nowych, twórczych zajęć. Stowarzyszenie Forum 
ceramików zaprasza dzieci do udziału w warsztatach ceramicz-
nych inspirowanych podróżami dookoła świata.

We wszystkie poniedziałki, wtor-
ki i środy lipca, między godz. 10.00 
a 12.00, w Pracowni Rzeźby i Ceramiki 
(ul. Ziemowita 1) będą odbywać się 
zajęcia ceramiczne dla dzieci w wieku 
szkolnym. Uczestnicy „Kreatywnych Wa-
kacji” nauczą się pracy z gliną i wykonają 
dzieła inspirowane florą i fauną. Warsz-

taty będę odbywać się w profesjonalnie 
wyposażonej pracowni, a jeżeli pogoda 
dopisze ‒ także w plenerze, pod okiem 
doświadczonego artysty ceramika.

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisy prowadzone są pod numerem 
telefonu 608 724 022 i pod adresem 
e-mail artceramika@gmail.com. (mm)

W wakacje warto próbować nowych rzeczy – może przy okazji 
uda się odkryć jakiś ukryty talent? W „łabędziu” będą organizo-
wane warsztaty teatralne w konwencji czarnego teatru – warto 
przyjść i zobaczyć, co to takiego.

Czarny teatr to nieme widowisko sce-
niczne, w którym kluczową rolę odgrywa 
oświetlenie – scena jest ciemna, kurtyny 
czarne, na oczach widzów rozgrywa się 
niezwykła gra światła i cienia. Ten typ te-
atru wywodzi się z Azji, w naszym mieście 
będzie można się go nauczyć na warszta-
tach prowadzonych przez Wojciecha Ko-
tylaka w Centrum Sportowo-Kulturalnym 

„Łabędź” (ul. Partyzantów 25). Zajęcia są 
skierowane do uczniów klas I‒IV.

„Teatralne Przygody” będą odbywać 
się 4, 5 i 6 lipca oraz 25, 26 i 27 lipca, 
między godz. 16.00 a 18.30. Organizato-
rem warsztatów jest MDK. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Zapisy prowadzone są 
pod numerem telefonu 32 232 69 54 
wew. 27 lub 28.  (mm)

cOOlTuralne Wakacje
w Stacji artystycznej RyNek (Rynek 4‒5)

4‒8 lipca „Tydzień Sprawnych Rąk”
25‒29 lipca „Tydzień z Teatrem Tańca”
Zajęcia dla dzieci od 6 do 12 lat
Zapisy: 601 298 693
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edukaCja

Studenci i absolwenci Politechniki śląskiej po raz kolejny mają szansę na współ-
pracę i zdobycie doświadczenia w gliwickiej fabryce Opla i Nexteer automotive 
Poland oraz Johnson controls Siemianowice. Nabór na płatne staże zawodowe 
programu „Inżynier XXI wieku”  już się rozpoczął i potrwa do 6 lipca.

Program „Inżynier XXI 
wieku” jest realizowany od lat 
i przynosi wymierne korzyści za-
równo studentom, jak i firmom, 
w których organizowane są 
staże. Studenci zdobywają wie-
dzę i kwalifikacje inżynierskie 

przydatne w przyszłej pracy za-
wodowej, firmy po zakończeniu 
programu chętnie  proponują 
pracę najlepszym stażystom. 
Program przeznaczony jest dla 
studentów ostatnich lat studiów 
I i II stopnia oraz absolwentów. 

Staże trwają od 6 do 12 
miesięcy. 

– Podczas programu zapew-
niamy stażystom m.in. bezpo-
średni kontakt z zaawansowa-
ną technologią oraz wsparcie 
merytoryczne i praktyczne 

opiekunów. Studenci dostają 
zadania do wykonania i niejed-
nokrotnie są dużym wsparciem 
dla firmy. Najlepsi otrzymują 
propozycję pracy. Program jest 
realizowany od lat i jest dosko-
nałym przykładem współpracy 
naszej firmy z Politechniką 
Śląską. Jest też dowodem na 
to, że nauka i biznes stale się 
przenikają, wspierają i uzupeł-
niają – mówi Agnieszka Brania, 

rzecznik prasowy gliwickiej fa-
bryki Opla. 

Nabór na staże potrwa do 6 
lipca. Szczegółowe informacje 
i wymagania dotyczące kandyda-
tów na staże w poszczególnych 
firmach dostępne są na stronie 
internetowej Biura Karier Poli-
techniki Śląskiej, koordynatora 
projektu. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr. tel.: 
32/237 20 75.  (mf)

Ostatni staż w gliwickiej fabryce Opla zakończył się w lutym. Czterech studentów Politechniki Śląskiej od razu zostało zatrudnionych. Młodzi inżynierowie wsparli gliwicki oddział General Motors Manufac-
turing Poland na stanowiskach: inżynier w dziale ME MPD i specjalista w dziale SOE. W poprzedniej edycji projektu wzięło udział dziewiętnastu studentów z siedmiu wydziałów Politechniki Śląskiej

Ruszyła druga edycja programu stypendialnego 
dla studentek politechnik „Nowe technologie dla 
dziewczyn”. Projekt skierowany jest do młodych 
kobiet, które chcą zawiązać swoją przyszłość z no-
wymi technologiami. 

Projekt ma na celu 
zwiększenie grona miło-
śników nowych technolo-
gii o jak największą liczbę 
kobiet i skłonienie ich do 
wyboru tematycznych kie-
runków studiów. Program 
przeznaczony jest dla uta-
lentowanych maturzystek 
i studentek, które mogą 
liczyć na wsparcie zarówno 
finansowe, jak i w zakresie 
rozwoju kariery zawodowej. 
Zakwalifikowane do udziału 
panie otrzymają 12 tys. zł 
brutto oraz opiekę mentora. 

Wezmą też udział w progra-
mie stażowym w centrum 
badawczo-rozwojowym In-
tela w Gdańsku lub w ame-
rykańskiej siedzibie spółki. 
Sto z nich weźmie też udział 
w obozie Inspirational Boot 
Camp 2016. „Nowe tech-
nologie dla dziewczyn” to 
inicjatywa Intel Technology 
Poland i Fundacji Edukacyj-
nej „Perspektywy”.

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: www. 
stypendiadladziewczyn.pl.

 (mf)

Nowe 
technologie 
dla dziewczyn

Zostań inżynierem XXI wieku

Prawie 250 uczniów z 17 gliwickich szkół wzięło udział w projekcie edukacyjnym 
„Marco Business School”. Inicjatorem przedsięwzięcia była spółka Marco, która 
postanowiła podzielić się z uczniami swoją wiedzą dotyczącą skutecznego i uczci-
wego biznesu. 

Obok wielu spotkań i warsz-
tatów, młodzi ludzie prezentowali 
również swoje własne projekty 
charytatywne. Były one ocenia-
ne przez specjalistów. Głównymi 
wartościami, do których odwo-
ływali się oceniający projekty 
uczniów, był szacunek dla ludzi 
i chęć pomocy lokalnej spo-
łeczności. Kierownictwo spółki 
podkreślało, że nowe pokolenie 
przedsiębiorców powinno być 
nastawione nie na wyzysk, ale 
na zysk zbudowany wspólnie 
z ludźmi, a nie ich kosztem.

 – Projekt powstał z potrze-
by, by w jakiś sposób eduko-
wać młodych, żeby mogli oni 
w przyszłości zakładać firmy, 
z jednej strony efektywne i bar-
dzo dobrze zorganizowane, ale 
przede wszystkim społecznie 
odpowiedzialne, które razem 
z nami będą promowały idee 
zrównoważonego rozwoju – 
mówił Marek Śliboda, Prezes 
Zarządu Marco sp. z o.o. – Cie-
szę się, że nasze przedsięwzięcie 
spotkało się z tak pozytywnym 
odbiorem środowisk nauczycieli 
i uczniów – podkreślał Śliboda.

Dla kadry pedagogicznej 
projekt firmy Marco był bardzo 
ważnym uzupełnieniem edukacji 
uczniów. – Szkoła uczy wiedzy, 
umiejętności, pozwala poznawać 

świat, ale to pobyt w firmie uczy, że 
trzeba postawić sobie właściwy cel 
i umiejętnie do niego dążyć – mówi-
ła Agata Cira, dyrektor Gimnazjum 
nr 3 w Gliwicach. – Chcielibyśmy 
jako nauczyciele, aby nasi ucznio-
wie uczyli się od najlepszych. Jeśli 
pojawiła się taka szansa, to czemu 
z niej nie skorzystać?

Zwieńczeniem „Marco Busi-
ness School” była finałowa gala, 
która odbyła się 21 czerwca 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 
Oprócz uczestników projektu, 
wzięli w niej udział również ich 
rodzice, a także pracownicy firmy 
Marco, nauczyciele, dyrektorzy 
i przedstawiciele gliwickiego sa-

morządu oraz miejskiej oświaty. 
Uczniowie zostali wyróżnieni pa-
miątkowymi dyplomami, a część 
z nich zaprezentowała swoje mu-
zyczne i taneczne umiejętności.

 – Ten projekt uczył nie tylko 
praktycznej ekonomii, ale pokazał 
również, jak być liderem społecz-
nym – mówił obecny na gali Kry-
stian Tomala, zastępca prezyden-
ta Gliwic. – Jest to bardzo ciekawe 
przedsięwzięcie, które pokazuje 
społeczną odpowiedzialność biz-
nesu. Warto wyróżnić za to firmę 
Marco, a także za szereg innych 
inicjatyw, które ta firma realizuje 
w Gliwicach i dla gliwiczan – pod-
kreślał prezydent Tomala.  (pm)

Marco uczy uczciwej 
przedsiębiorczości

Wiceprezydent Gliwic Krystian Tomala, oraz prezes firmy Marco 
Marek Śliboda podczas uroczystej gali wieńczącej projekt „Marco 
Business School”
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OgłOSZeNIa
nieruchomości

oGŁASZA
i uStny prZetArG oGrAnicZony 

nA SprZedAż prAwA wŁASności nieruchomości StAnowiącej  
wŁASność miAStA Gliwice

1. lokalizacja:
Na płn. od ul. Dolnej Wsi w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
Działka nr 177, obręb Wójtowa Wieś, KW  
nr GL1G/00109458/6, użytek RIIIb – grunty orne, 
powierzchnia gruntu 0,0236 ha.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Gliwicach na płn. od  
ul. Dolnej Wsi w południowo-zachodniej części mia-
sta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa. Brak w bliskiej odległości 
budynków użyteczności publicznej oraz wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. 
Brak w bliskim sąsiedztwie ważnych szlaków komu-
nikacyjnych. Nieruchomość porośnięta roślinnością 
trawiastą. Kształt działki nieregularny co może po-
wodować utrudnienia w zagospodarowaniu działki. 
Nieruchomość posiada w zasięgu dostęp do sieci 
kanalizacyjnej. Brak bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej.
Działka pozbawiona jest możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące 
przepisy prawa budowlanego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu w granicach, 
którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
Przez działkę przebiega kanał kanalizacji deszczowej 
KD 250. Przed zbyciem zostanie ustanowiona nieod-
płatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu, 
pasem o szerokości 1,5 m po każdej stronie kanału 
sieci, na rzecz miasta Gliwice, polegająca na prawie 
korzystania z przebiegających przez tę nieruchomość 
urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do 
tych urządzeń w celu prawidłowej ich eksploatacji, 
w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konser-
wacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany 
urządzeń na nowe.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego teren położo-
ny w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej 
Wsi (uchwała nr XXVIII/903/2009 z 15 października 
2009 r., DzU Woj. Śl. nr 212 z 1 grudnia 2009 r., poz. 
3961), obejmujący działkę nr 177, obręb Wójtowa 
Wieś, oznaczony jest symbolem:
• 3.M-u –  opisanym jako:
Tereny równoważnej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1.M-U, 2.M-U, 
3.M-U, 4.M-U, 5.M-U, 6.M-U, obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa;
b) usługi nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych 

ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, sku-
pu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni 
samochodowych;

2) przeznaczenie towarzyszące:
a) budynki gospodarcze;
b) obiekty małej architektury;
c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do 

obsługi terenów: M-u;
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

Dla terenu oznaczonego symbolem 3.M-u, od strony 
rzeki Ostropka, ustalona została w planie nieprzekra-
czalna linia zabudowy, której przebieg uniemożliwia 
zabudowę ww. działki, zgodnie z określonym dla niej 
przeznaczeniem.
Ponadto cały obszar objęty ww. planem znajduje się w:
– strefie OW – obserwacji archeologicznej,
– strefie E – ochrony ekspozycji,
– strefie B – ochrony konserwatorskiej,
– obszarze: Użytkowy Poziom Wód Podziemnych Czwar-

torzędowy UPWP Rejon Górnej Odry.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 27 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 300,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23%podat-
kiem od towarów i usług (VAT) stosownie do usta-
wy o podatku od towarów i usług (tj. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 z późn. zm.)

6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 14 września 2016 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A w sali nr 34.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wnieść w for-
mie 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 177, obręb Wójtowa Wieś 
oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 
7 września 2016 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 14 października 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• 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 rów-
noznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu, iż działka pozbawiona jest możliwości 
samodzielnej zabudowy uwzględniającej obecnie 
obowiązujące przepisy prawa budowlanego – zgod-
nie z opinią z Wydziału Architektury i Budownictwa 
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego, na poprawę zagospodarowania działek 
sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właścicieli działek nr 174, 
176, 731, 912, obręb Wójtowa Wieś.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium 
jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą należy okazać aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gosp.);

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana przez komisję przetargową na 
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg. 
stanu na dzień 7 września 2016 r. W przypadku, gdy zapisy 
księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego 
uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w prze-
targu ograniczonym w terminie do 7 września 2016 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
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 zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-2687/2016 z 18 kwietnia 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-
gu udziela Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. 
zamówień publicznych i przetargów, tel. 32/239-12-56.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
1774 z późn. zm.).

oGŁASZA
i uStny prZetArG nieoGrAnicZony, 

nA SprZedAż prAwA wŁASności nieruchomości

1. lokalizacja: 
Pomiędzy ul. I. Domeyki, a ul. P.E. Strzeleckiego w Gli-
wicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
Działka nr 101/1 obr. Żerniki o pow. 0,0434 ha, uży-
tek B – tereny mieszkaniowe, z księgi wieczystej  
nr GL1G/00023067/1.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona w strefie peryferyjnej Gliwic, w dziel-
nicy Żerniki, w odległości ok. 3,75 km w kierunku 
północno-wschodnim od centrum miasta, na obsza-
rze pomiędzy ul. I. Domeyki a ul. P.E Strzeleckiego, 
będącymi ulicami osiedlowymi o nawierzchni z kostki 
betonowej z jednostronnym chodnikiem, o lokalnym 
natężeniu ruchu, w odległości ok. 550 m w kierunku 
zachodnim od ul. Tarnogórskiej. Otoczenie stanowią 
tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. 
Przez działkę przebiega sieć energetyczna do stacji 
transformatorowej znajdującej się na działce sąsied-
niej nr 101/2 obr. Żerniki, która ewentualnie będzie 
wymagała przełożenia. 
Działka ogrodzona płotem nie będącym własnością 
miasta Gliwice. Obecni użytkownicy złożyli oświad-
czenia w których zobowiązali się do usunięcia swoich 
nakładów znajdujących się na przedmiotowej działce, 
po rozstrzygnięciu przetargu. 
Istnieje możliwość skomunikowania przedmiotowej 
działki z drogą publiczną, jednakże, mimo że działka po-
siada dostęp do drogi publicznej, to realizacja jakiejkol-
wiek inwestycji powinna zostać poprzedzona złożeniem 
wniosku do ZDM-u o wydanie wstępnej opinii dotyczą-
cej włączenia działki do drogi publicznej, a następnie 
wniosku o wydanie zgody na lokalizację zjazdu, gdyż 
warunki włączenia ruchu drogowego z nieruchomości 
do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie 
z uwagi, iż uzależnione są od natężenia oraz struktury 
ruchu, który będzie generowała inwestycja.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego 
uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem faktycznym nieruchomości, w tym z prze-
biegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym. Zbywający nie odpowiada za wady ukryte zby-
wanej nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odno-
śnie do usunięcia drzew i krzewów określa ustawa  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1651). Usunięcie drzew i krzewów może wiązać 
się z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania ze-
zwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Przez działkę przebiega sieć energetyczna do stacji 
transformatorowej znajdującej się na działce sąsiedniej 
nr 101/2 obr. Żerniki, która ewentualnie będzie wy-
magała przełożenia. W związku z powyższym zgodnie 
z zapisem w księdze wieczystej nr GL1G/00023067/1 
działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz 
Tauron Dystrybucja GZE SA.
Działka użytkowana przez właścicieli działek sąsied-
nich. Działka zostanie wydana przez obecnych użyt-
kowników do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu 
(działka wolna od rzeczy i nasadzeń będących własno-
ścią użytkowników).
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania:
Działka położona jest na terenie na którym od  
15 stycznia 2015 r. obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną 
po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Przedmiotowy 
plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice 
uchwałą nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego pod poz. 6770 31 grudnia 2014 r.  
Zgodnie z ustaleniami ww. planu dz. nr 101/1 obr. 
Żerniki, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 

8 MN – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 7 MN do 10 
Mn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
c) zieleń urządzona, w tym ogrody przydomowe,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
94 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 940,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r.  
nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31a, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży  
nastąpi do 31 sierpnia 2016 r. 
8. Wadium:
Wadium w wysokości 9400,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 101/1 obr. Żerniki oraz wpisać kto będzie nabyw-
cą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej w dniu 27 lipca 2016 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• 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.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
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 zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami tel. 032/338-64-10 lub 32/338-64-11.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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 2016 r., poZ. 1774 Z późn. Zm.)

preZydent miAStA Gliwice
dZiAŁAjąc nA podStAwie Art. 38 uSt. 1 i 2 uStAwy  

Z 21 SierpniA 1997 r. o GoSpodArce nieruchomościAmi  
(t.j. dZu Z 2015 r., poZ. 1774 Ze Zm.)

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

                                             
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert  

na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ulicy:
• lipowej 14/31 – III piętro, pow. 14,83 m2

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2016 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.
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OgłOSZeNIa

 □ ul. ZaBRSka 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, Wc
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 142 380,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ ul. BłOgOSłaWIONegO cZeSłaWa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica – 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, Wc
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 74 800,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r

 □ ul. PSZcZyŃSka 88, lokal nr II, parter, pow.  
36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOPalNIaNa 4a, lokal nr 6, II piętro - pod-
dasze, pow. 30,71 m2 + 9,41 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOPalNIaNa 4a, lokal nr 5, II piętro - podda-
sze, pow. 28,91 m2 + 12,14 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 16 900,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
9.45 do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOSÓW, garaż, parter, pow. 17,55 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 12.30 do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

nieruchomości

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

mieSZKAlne

użytKowe

loKAle nA SprZedAż
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest Zakład gospodarki Mieszkaniowej

 □ ul. STaSZIca 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro 
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica - 4,52 m2 
+ 1 pokój, kuchnia, Wc na I piętrze; pokój na II 
piętrze (poddasze) połączone klatką schodową
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 77 700,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 
2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ ul. BRZOZOWa 34a, lokal nr 2, parter,  
pow. 33,00 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój 
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 68 800,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ ul. łOkIeTka 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 m2  
+ piwnica - 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do Wc (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ ul. OkRZeI 11, lokal nr 8, II piętro, pow. 121,24 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, 2 przed-
pokoje
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 171 600,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2016 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ ul. DaSZyŃSkIegO 46, lokal nr 9, poddasze, pow. 
28,11 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem 
do Wc usytuowanego na korytarzu (w częściach 
wspólnych)
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 46 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2016 r. od godz. 10.45 do 11.00
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
Oddz. 2 przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. DaSZyŃSkIegO 14, lokal nr 2, I piętro, pow. 
37,50 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 90 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
Oddz. 2 przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
działkę: 
• nr 1120/3, obręb Stare gliwice, o pow. 

0,2476 ha kW gl1g/00109170/3 przy  
ul. chemicznej.

Termin przetargu: 27 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości*: 264 000,00 zł

* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 26 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lipca 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości, położonej na płd. od ul. Myśliwskiej/
przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow. 

4,1471 ha, kW nr gl1g/00039750/1, działka 
nr 540 obr. Szobiszowice o pow. 0,7934 ha,  
kW nr gl1g/00039749/1, działka nr 541 obr.  

Szobiszowice o pow. 0,4234 ha, kW  
nr gl1g/00046422/5.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 10 100 000,00 zł
*Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 1 010 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2016 r.

nieruchomości nA SprZedAż

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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice, których organizatorem jest Wydział gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

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

dzierżawy lub zbycia.

wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta gliwice:

•	 nr 113/2016 do 11 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 398-406 do 7 lipca 2016 r.
•	 nr 409-411 do 13 lipca 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 391-392,394,396 do 13 lipca 2016 r.

•	 nr 407-408 do 12 lipca 2016 r.

preZydent miAStA Gliwice

inFormuje,

preZydent miAStA Gliwice

inFormuje,

KomuniKAty

komendant Straży Miejskiej w gliwicach,  
ul. Bolesława śmiałego 2a, 44-121 gliwice 

ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze:  

aplikant lub młodszy strażnik 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce 
Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na 
stanowisku,

• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie  
do 18 lipca 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w termnie, jeżeli zostaną dostarczone 
na ww. adres w terminie do 18 lipca 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, 
rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne  
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

oFerty prAcy

powiatowy urząd pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• operator maszyn - wykształcenie średnie o profilu me-
chanicznym lub pokrewne, min. roczne doświadczenie na 
podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, znajomość 
procesów wytłaczania, mile widziana podstawowa znajo-
mość j. angielskiego oraz uprawnienia na wózki widłowe, 
umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, zakres 
obowiązków: obsługa maszyn i urządzeń do produkcji 
granulatów i mieszanek na bazie PVC, ustawianie maszyn 
na potrzeby produkcji, firma oferuje: stabilną pracę w mię-
dzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego 
w nowoczesnym zakładzie, praca w dynamicznie rozwija-
jącej się organizacji, miejsce pracy: Gliwice;

• sprzedawca/kasjer - wykształcenie zawodowe, wymagane 
doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku, obsługa klien-
ta oraz kasy fiskalnej, zamawianie i przyjmowanie towaru, 
dbanie o czystość na stanowisku pracy, praca w dni wolne, 
miejsce pracy: Gliwice, ul. Fornalskiej;

• piekarz – wykształcenie: zawodowe kierunkowe, staż pracy: 
mile widziany, samodzielność, książeczka sanepidowska, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów;

• ślusarz narzędziowy - wykształcenie zawodowe, min. rok 
doświadczenia w utrzymaniu ruchu, znajomość rysunku 
technicznego, uprawnienia spawalnicze oraz na żurawie, 
zakres obowiązków: regularne przeglądy, remonty i napra-
wy matryc, diagnoza i analiza występujących problemów, 
nadzór nad stanem części zapasowych do matryc, praca 
na trzy zmiany, miejsce pracy: Pyskowice, ul. Poznańska;

• monter - wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
praca przy prasach hydraulicznych, produkcja elementów 
(obudów złącz), trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer damsko-męski - wykształcenie zawodowe kie-
runkowe, mile widziane doświadczenie, samodzielność, 
decyzyjność, fachowa i miła obsługa klienta, 1/2 etatu 
z możliwością podpisania umowy na cały etat, miejsce 
pracy: Gliwice;

• spawacz - wykształcenie średnie zawodowe, min. rok 
doświadczenia, uprawnienia sprawalnicze MAG 135, 
umiejętność czytania rysunku technicznego, spawanie 
konstrukcji stalowych, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 16 czerwca 2016 r.

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.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Mia-
sta Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Gliwice – wszystkie osoby, które złożyły wnioski  
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu do 
31 grudnia 2005 r., a które nadal wyrażają chęć wyremonto-
wania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, powin-
ny – w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r.  
oraz w latach kolejnych – złożyć podanie na prezentowane  
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lokale do remontu.

Niezłożenie wniosku spowoduje automatyczne wykreślenie 
z rejestru osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania do 
remontu, bez odrębnego powiadamiania.

Ponadto informujemy, że lista osób, które dokonały aktualizacji 
w miesiącu lutym i w związku z tym są uprawnione do ubiegania 
się o lokal do remontu, będzie podana do publicznej wiadomości 
w terminie od 1 czerwca do 31 lipca, poprzez jej umieszcze-
nie w gablocie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą 
przy pl. Inwalidów Wojennych 12 oraz na stronie internetowej  
www.zgm-gliwice.pl.

Zakład gospodarki Mieszkaniowej  
w gliwicach

PrZyPoMina

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów Sa,  
44-100 gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1

zatrudni:
                                             

PraCownikÓw  
na  

stanowisko  
robotnika  

drogowego

Oferty kierować do Działu Kadr:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,  

tel. kont. 32/270-40-10.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2016 (802), 30 czerwca 201614

OgłOSZeNIa

 
 
że 27 września 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 34 odbędzie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gli-
wicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki nr 537/1, 
537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3 obręb ligota Zabrska, o łącznej 
powierzchni 2,2759 ha, stanowiącej własność miasta Gliwice, zapisanej 
w KW nr GL1G/00038761/4.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9 307 500,00 zł
Wadium: 930 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 93 080,00 zł
cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VaT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.  
Dzu z 2016 r., poz. 710).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 5 marca 2015 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 3 września 2015 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony odbył się 22 grudnia 2015 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
IV ustny przetarg nieograniczony odbył się 25 maja 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-6466/2014 z 28 lipca 2014 r. na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/496/2012 z 25 października 2012 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki 
nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, 
stanowiącej własność miasta Gliwice.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i kW:
Nieruchomość obejmująca działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 
538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00038761/4. 
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności niezabudowanej nieruchomości 
obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3 obręb 
Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, użytek: „Bp”- zurbani-
zowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Nieruchomość  stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, o dość 
regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w miarę płaski. Teren 
działek jest zadrzewiony i zakrzewiony. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew 
i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 
DzU z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.).
Na działkach nr 537/1 i 538/1 znajdują się punkty oświetleniowe zasilane 
z sieci napowietrznej niskiego napięcia.
Przez północną oraz wschodnią cześć nieruchomości przebiegają sieci 
uzbrojenia technicznego: sieć elektryczna, teletechniczna, kanalizacji 
deszczowej, gazowa oraz wodociągowa. Przez nieznaczną południowa 
część nieruchomości przebiega kolektor deszczowy kd2000. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio 
z ich dostawcami.
W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych należy 
zwrócić szczególną uwagę na mogące występować na terenie przedmio-
towej nieruchomości i w jej bezpośrednim sąsiedztwie sieci drenarskie 
W przypadku awarii przedmiotowej sieci właściciel zobowiązany jest 
do jej naprawy. 
Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi L2 dojazdowej od  
ul. Pszczyńskiej. 
3. Obciążenia nieruchomości:
Na działkach nr 537/1, 537/2, 538/1 i 538/2, ustanowiono nieogra-
niczoną w czasie służebność drogi – przechodu i przejazdu - w pasie  
o zmiennej szerokości od 15,5 m do 27,4 m, o łącznej powierzchni 
0,2269 ha na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych 
nieruchomości stanowiących działki nr:
- 534, 535, 536 obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107575/8;
- 533/2 i 533/4 obręb Ligota Zabrska, KW nr GLG/00107576/5;
- 532 i 531/2 obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107577/2;
- 539/2 obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107579/6;
- 540/2 obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107578/9.
Część działki nr 538/2 zajęta jest przez przepompownię oraz se-
parator kanalizacji deszczowej. Prowadzone jest postępowanie 
w sprawie uregulowania tytułu prawnego do korzystania z przed-
miotowego terenu, poprzez ustanowienie, przed zbyciem nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu, służebności grun-
towej. Służebność polegać będzie na możliwości pozostawienia 
oraz dostępu do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 
(przepompownia i separator kanalizacji deszczowej) i ustanowiona 
zostanie na powierzchni ok. 45 m.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 31 lipca 2011 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po północno – wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w re-
jonie węzła ”Gliwice-Sośnica” (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
Nr IX/114/2011 z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość obejmująca działki 
nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska, 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

 
 
- 01 ucP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, w tym rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m2, oraz obiektów produkcyjnych i magazynów,
dla których ustalone zostało następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi: handlu detalicznego i hurtowego w tym obiektów o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, kultury, sportu 
i rekreacji, administracji w tym biura, oraz stacje paliw, 
b) obiekty produkcyjne, 
c) magazyny; 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi nie wymienione w pkt 1 lit. a, 
z zastrzeżeniem §6 ust.8 przedmiotowej uchwały, składy, zagospodaro-
wanie towarzyszące takie jak: place, parkingi, drogi wewnętrzne obiekty 
małej architektury, zieleń urządzona, obiekty infrastruktury technicznej. 
W ww. planie miejscowym ustalone zostały:
- nieprzekraczalna linia zabudowy, 
- strefa wjazdu.
Ponadto, cały obszar objęty ww. planem miejscowym położony jest  
w granicach terenu górniczego „Sośnica III”.
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. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 930 800,00 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 przelewu „Przetarg, dz. 
nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3 obręb Ligota Zabrska, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 22 września 2016 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia 
nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżon-
ków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 
rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;
• w przypadku jeżeli 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.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 27 paź-
dziernika 2016 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzozie-
miec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca 
winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika  
z przepisów ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

nieruchomości

nieruchomościKomuniKAty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – 
gliwice Sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę kompaktowych stacji wymienników 
ciepła zlokalizowanych na terenie miasta 

gliwice - 26 szt.
Termin składania ofert: 6 lipca 2016 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2016 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji  

Spółka z o.o. z siedzibą  
w gliwicach, ul. Rybnicka 47

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 
artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, pn.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowla-
nych polegających na rozbudowie wewnętrz-
nej instalacji elektrycznej w ramach inwestycji 
pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo

-sportowej PODIuM w gliwicach”.

Termin składania ofert: 26 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2016 r. o godz. 12.00

preZydent miAStA Gliwice
oGŁASZA

preZydent miAStA Gliwice
oGŁASZA

że 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości - oznaczonej jako działka nr 1076/2 
obręb Bojków, o powierzchni 0,1126 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00039689/2.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
115 700,00 zł
Wadium: 11 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1160,00 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 2016 r., poz. 710).
7 stycznia 2016 r. odbył się I przetarg nieograni-
czony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
12 kwietnia 2016 r. odbył się II przetarg nieograni-
czony, który zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1076/2 obręb 
Bojków zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00039689/2. 
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki  
nr 1076/2 obręb Bojków, o powierzchni 0,1126 
ha, użytek: „ŁIV”- łąki trwałe, „W-RIIIb” – grunty 
pod rowami.  
Działkę nr 1076/2 obręb Bojków, położona jest 
w Gliwicach przy ul. Spacerowej. W sąsiedztwie 
nieruchomości znajdują się tereny mieszkaniowe, 
tereny zieleni a także tereny rolnicze. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospo-
darowany, porośnięty nieuporządkowaną zielenią 
(trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami).
Nieruchomość posiada dostęp do następującego 
uzbrojenia:
- sieci wodno – kanalizacyjnej;
- sieci elektroenergetycznej;
- sieci gazowej;
- sieci telekomunikacyjnej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek  
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we wła-
snym zakresie.
W granicy działki przechodzi potok Bojkowski 
(Cienka). Wykonywanie jakichkolwiek robót nie 
może spowodować zakłócenia stosunków wod-
nych na sąsiednich gruntach, a powstałe szkody 
właściciel powinien wykonać na własny koszt i we 
własnym zakresie. W odległości do 3 m od skar-
py potoku nie można wykonywać żadnych prac 
oraz występuje zakaz grodzenia. Właściciel ma 
obowiązek udostępnienia dojścia do rowu celem 
jego konserwacji.
Działka nr 1076/2 położona jest przy ul. Spa-
cerowej. Włączenie ruchu drogowego z działki  
nr 1076/2, poprzez działkę nr 1076/1 (przezna-
czoną w planie miejscowym pod poszerzenie  
ul. Spacerowej) z włączeniem nowoprojektowa-
nym zjazdem do drogi publicznej, tj. ul. Spacerowej 
w Gliwicach. Warunki włączenie  nieruchomości 
do drogi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą 
od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 mar-
ca 2006 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po 
południowej stronie autostrady A4, stanowią-
cego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała  
nr XXXVIII/963/2005  Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r., Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Śląskiego nr 11 z 7 lutego 2006 r., 
poz.409) działka nr 1076/2, obręb Bojków, znaj-
duje się na terenach oznaczonych symbolami:
• F1.4.3/MN2  – co oznacza:
 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,
przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych 
funkcji związanych z różnymi formami działalności 
gospodarczej, których powierzchnia całkowita nie 
przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu. 
• F1.4.2/ZP2  – co oznacza:
 Tereny zieleni urządzonej towarzyszącej,
podstawowe przeznaczenie – zieleń urządzona 
w tym zieleń izolacyjna i przywodna, a także towa-
rzysząca dopuszczonej zabudowie, z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.
Na terenie zieleni urządzonej towarzyszącej  
o symbolu F1.4.2/ZP2 dopuszczona została m.in. 
lokalizacja na działkach zabudowy jednorodzin-
nej wolnostojącej z ograniczeniem powierzchni 
zabudowy do 120 m2 dla budynku lub jego części.
Ponadto, dla terenów ZP2, ustalone zostały w ww. 
planie m.in. następujące nakazy:

– ochrona terenów przywodnych w granicy wła-
sności terenów wód otwartych płynących oraz 
terenów przyległych (…),
– zagwarantowanie dostępności dla obsługi tech-
nicznej cieków.
Przedmiotowa działka w obowiązującym planie 
znajduje się na obszarze górniczym KWK „Sośnica” 
oraz objęta jest zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała  
nr XIII/332/2016 Rady Miasta Gliwice w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, 
Bojkowską i autostradą A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, w granicach którego poło-
żona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Wadium:
Wadium w wysokości 11 600,00 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 
przelewu „Przetarg, dz. nr 1076/2 obręb Bojków, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 18 sierpnia 2016 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na 
poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wska-
zane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania – 
bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na od-
płatne nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;
• w przypadku jeżeli 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 przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia.  Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 23 września 2016 
r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowią-
zany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia uwmo-
wy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1774 z późn. zm.).
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OgłOSZeNIa
nieruchomości

KomuniKAty

preZydent miAStA Gliwice
oGŁASZA

preZydent miAStA Gliwice
oGŁASZA

że 14 września 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych obejmujących działkę nr 178/2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00035481/6 oraz działkę nr 179/2, obręb 
Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9 przy ul. Zygmuntowskiej.
cena wywoławcza nieruchomości: 848 000,00 zł
Wadium: 84 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 8480,00 zł
cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VaT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710). 
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 178/2 i 179/2, 
obręb Przyszówka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 
PM-2646/16 z 12 kwietnia 2016 r.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,4642 ha złożona z działki 
nr 178/2 o powierzchni 0,2437 ha i 179/2 o powierzchni 0,2205 
ha, stanowi teren niezabudowany, posiada kształt nieregularny. 
Na działkach występują różnice w wysokości terenu  – teren opada 
nierównomiernie w kierunku południowym. Nieruchomość jest 
nieogrodzona. Przez środek działek przechodzi chodnik z płyt be-
tonowych. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz kościół. Przez środkową część 
działek przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, dla której ustanowiono 
służebność przesyłu. Zgodnie z informacją przekazaną przez PWiK 
w Gliwicach nie ma możliwości przełożenia sieci kanalizacji sanitar-
nej poza teren przedmiotowych działek, natomiast wszelkie inne 
zmiany przebiegu sieci wymagają zgody i uzgodnień projektowych 
z PWiK oraz pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów przez 
osobę zainteresowaną.
Kanalizacja deszczowa przechodząca od działki nr 182 do 177 jest 
wyłączona z eksploatacji. Ewentualne uzgodnienia techniczne należy 
przeprowadzić z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Kanalizacja deszczowa kd D400 biegnąca w południowym narożniku 
działek 178/2 i 179/2, która stanowi odwodnienie budynków położo-
nych przy ul. Ciołkowskiego 6-8, jest własnością prywatną i Agencji 
Mienia Wojskowego. Ten odcinek kanalizacji nie jest administrowany 
przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a jego przebieg nie jest uregulowany 
w formie służebności przesyłu.
Fragment sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w południowej 
części działki biegnący od budynku kościoła  przy ul. Przyszowskiej 36 
jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny. Rzeczywisty prze-
bieg sieci może nie pokrywać się z przebiegiem pokazanym na mapie. 
Przebieg sieci nie jest uregulowany w formie służebności przesyłu. 
W pobliżu znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: energii 
elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna. 
Dojazd do nieruchomości od ul. Zygmuntowskiej przez działkę nr 
178/3, obręb Przyszówka do drogi publicznej, tj. ul. Zygmuntowskiej, 
nowym zjazdem. Ostateczna lokalizacja zjazdu z planowanych do 
zbycia działek będzie zależna od ich przyszłego zagospodarowania 
i natężenia generowanego ruchu.
Obciążenia nieruchomości:
W księdze wieczystej nr GL1G/00035480/9, obejmującej działkę 
nr 179/2
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 179 w zakre-
sie kanalizacji sanitarnej o średnicy 300mm, o długości 10,51 m i sze-
rokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, a w miejscach 
przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki plus 
średnica sieci (gdzie całkowita powierzchnia gruntu, która obejmuje 
służebność przesyłu wynosi 108,72 m2), polegająca w szczególności 
na: prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, pomiarów, 
konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń 
na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz 
na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem 
terenu objętego służebnością, a przedstawiciel spółki pod firmą Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
na to wyraża zgodę i zobowiązuje się do każdorazowego informowania 
właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości o zamiarze 
wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, 
a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii – do niezwłocz-
nego zawiadomienia właściciela i użytkownika wieczystego o tymże 
fakcie po usunięcia awarii, a ponadto w każdym z ww. przypadków, 
do przywracania tereny do stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
W KW nr GL1G/00035480/9 jest wpisana również służebność prze-
syłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach 
w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych na działce 
nr 179/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 179 i nie dotyczy 
ona obecnej działki 179/2.
W księdze wieczystej nr GL1G/00034480/9, obejmującej działkę 
nr 178/2.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 178 
w zakresie:
 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm, o długości 16,43 m 
i szerokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, a w miej-
scach przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki 
plus średnica sieci,
 – kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, o długości 43,89 m i sze-
rokości strefy ochronnej po 2,5 m z każdej strony sieci, a w miejscach 
przecięcia strefy ochronnej z granicą działki – do granicy działki plus 
średnica sieci, (gdzie całkowita powierzchnia gruntu, która obejmuje 
służebność przesyłu wynosi 318,38 m2), polegająca w szczególności 
na: prawie korzystania z przebiegających przez ww. działkę urządzeń 
przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym: dokonywania przeglądów, pomia-
rów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany 
urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione 
wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym 

urządzeniem terenu objętego służebnością, a przedstawiciel spółki 
pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach na to wyraża zgodę i zobowiązuje się do 
każdorazowego informowania właściciela i użytkownika wieczy-
stego nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac 
remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności 
usunięcia nagłej awarii – do niezwłocznego zawiadomienia właści-
ciela i użytkownika wieczystego o tymże fakcie po usunięcia awarii, 
a ponadto w każdym z ww. przypadków, do przywracania tereny do 
stanu poprzedniego po zakończeniu prac.
W KW nr GL1G/00035481/6 jest wpisana również służebność prze-
syłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach 
w związku z posadowieniem urządzeń ciepłowniczych na działce 
nr 178/3 powstałej w wyniku podziału działki nr 178 i nie dotyczy 
ona obecnej działki 178/2.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca 
działki nr 178/2 i 179/2  położona jest na obszarze oznaczonym 
symbolem 16MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a)  nieuciążliwe usługi w parterach budynków,
b) nieuciążliwe usługi wolnostojące dla obsługi istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej – wzdłuż istniejących ulic,
c) mała architektura,
d) zieleń urządzona,
e) niezbędne dojazdy, parkingi i garaże, w tym podziemne,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 84 800,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działki 178/2 
i 179/2, obr. Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej w dniu 
8 września 2016 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – 

bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz 

okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu do-
wodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

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

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, w związku 
z tym zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i fak-
tycznym nieruchomości oraz planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości. 
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywa-
nia czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżon-
ków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien 
być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 14 paź-
dziernika 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy w godzinach: pn–śr 8.00–16.00, czw 8.00–17.00, pt 
8.00–15.00, pokój nr 16 w budynku przy ul. Jasnej 31A, tel. 32/338-
64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.
Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży do-
stępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej pod 
adresem: 185.60.246.14/oferta-nieruchomosci/. System umożliwia 
m.in.: pomiar powierzchni i odległości, sprawdzenie przebiegu uzbro-
jenia technicznego oraz granic działek na podkładzie ortofotomapy.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze 
ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.
eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

że 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: działka nr 
512/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0436 ha, KW GL1G/00036901/4 oraz działka nr 1655/2 obręb Bojków,  
o powierzchni 0,0063 ha, KW GL1G/00038160/1. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 obręb Bojków.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 97 200,00 zł
Wadium: 9800,00 zł
Minimalne postąpienie: 980,00 zł
cena nieruchomości zawiera podatek VaT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów 
i kW:
Działka nr 512/2 obręb Bojków o powierzchni 0,0436 ha, użytek 
RIIIb (grunty orne), KW nr GL1G/00036901/4 oraz działka nr 
1655/2 obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha, użytek dr (drogi), 
KW nr GL1G/00038160/1.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działek nr 512/2 i 1655/2 
obręb Bojków, położonych przy ul. Rolników w Gliwicach, o łącz-
nej powierzchni 0,0499 ha.
Przedmiotowe działki mają kształt zbliżony w ogólnym zarysie 
do mocno wydłużonych, wąskich prostokątów. Teren działek 
ze względu na gabaryty działek jest niedogodny do zagospo-
darowania.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej, w odległości około 1 km przebiega autostrada A4.
Dostępność mediów: przez działki przebiega sieć telekomu-
nikacyjna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałe 
uzbrojenie w zasięgu. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. 
Podłączenie do sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt 
przyszłego właściciela nieruchomości w porozumieniu z wła-
ścicielem sieci.
Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowych działek do 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Rolników.
W granicach przedmiotowych działek przechodzi kanał kanalizacji 
deszczowej KD300, w momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na niego szczególną uwagę. W przypadku 
jego uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przy sprzedaży przedmiotowych działek na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki nr 1658 obręb Bojków, (własność miasta 
Gliwice), zostanie ustanowiona nieodpłatna, nieograniczona 
w czasie służebność gruntowa w pasie o długości 5,6 m (działka 
nr 512/2) oraz 1,6 m (działka nr 1655/2) i szerokości 2 m od 
południowej granicy polegająca na:
 – prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji deszczowej
 – prawie swobodnego dostępu do instalacji i urządzeń ka-
nalizacji deszczowej, w celu usunięcia awarii, dokonywania 
przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, mo-
dernizacji i wymiany.
Zgodnie z zapisami działu III i IV ksiąg wieczystych nr 
GL1G/00036901/4 oraz GL1G/00038160/1 działki nr 512/2 
i 1655/2 obręb Bojków nie są przedmiotem żadnych obciążeń. 
Wpisy w dziale III KW nr GL1G/00038160/1 nie dotyczą działki 
1655/2.
3. Dojazd:
Możliwość skomunikowania przedmiotowych działek, po ich 
ewentualnym zbyciu, z ulicą Rolników, zjazdami istniejącymi, 
obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na poprawę których 
zostaną zbyte.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stano-
wiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach, działki nr 512/2 i 1655/2 
obręb Bojków znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
 – c3.1/MN3 – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej jednorodzinnej,
o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowo
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z róż-
nymi formami działalności gospodarczej, których łączna 
powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni 
całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu.
Przedmiotowe działki w obowiązującym planie znajdują się 
na obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz objęte są zasię-
giem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 Rady 
Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną 
pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

5. Wadium:
Wadium w wysokości 9800,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 512/2 i 1655/2 obręb Bojków, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 18 sierpnia 2016 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 18 sierpnia 2016 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 18 sierpnia 2016 do siedziby Wydziału gospo-
darki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomoc-
nictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
6. Tryb przetargu:
Ze względu na przeznaczenie, kształt i powierzchnię przed-
miotowych działek, nie mogą one stanowić samodzielnych 
nieruchomości do odrębnego zagospodarowania. W związku 
z powyższym, zostały one przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego (sprzedaż łączna), na poprawę zago-
spodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się właścicieli działek sąsiednich, tj. działek 
nr 510, 511 i 513 obręb Bojków.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym terminie ;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nale-
ży okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) 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 przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 23 września 2016 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumie-
niu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1380) 
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm).

Przedsiębiorstwo  
komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 gliwice, ul. chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego  
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o.  

w Gliwicach” w sprawie:

„Dostawy płynu i koncentratu płynu do chłodnic  
samochodów dla PkM, Sp. z o.o. w gliwicach  

ul. chorzowska 150”.
Termin składania ofert: 12 lipca 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2016 r. o godz. 10.00

       i n F o r M a C j a
ZaRZąD BuDyNkÓW MIeJSkIcH  

I TOWaRZySTWO BuDOWNIcTWa SPOłecZNegO SP. Z O.O.  
w gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11 informuje, że z dniem 4 lipca 2016 roku 

nastąpi połączenie Oddziału 1 i Oddziału 2 w jeden Rejon Obsługi Mieszkańców 
nr 1 z siedzibą przy ul. kłodnickiej 5.

Klienci Oddziału 2 mieszczącego się aktualnie przy ul. Andersa 13, z dniem 4 lipca 2016 r. 
proszeni są o załatwianie swoich spraw za pośrednictwem:

• Biura Obsługi Klienta przy  
ul. Kłodnickiej 5, nr tel. 32/339-29-97, 
32/339-29-98 lub

• Biura Obsługi Klienta przy ul. Dolnych 
Wałów 11, nr tel. 32/339-29-13, 
32/339-29-64, 32/339-29-65.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b                                             
zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu przetarg nieograniczony, pn.:

Budowa budynku parkingu wielopoziomowego wraz ze wzmocnie-
niem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą towarzyszącą  

w rejonie ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w gliwicach
Termin składania ofert: 14 lipca 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.
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10 lipca zostanie rozegrana gra miejska z gliwickimi Metamorfo-
zami. W tym roku uczestnicy ruszą tropem Wilhelma Beermanna, 
inżyniera Huty gliwickiej i fotografa, który spoczywa razem z mał-
żonką na cmentarzu Hutniczym w gliwicach. Zgłoszenia udziału są 
przyjmowane do 7 lipca.

Gliwickie Metamorfozy – Stowarzysze-
nie na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic 
odtwarza burzliwą historię i zapomniane 
dzieje naszego miasta. Jego członkowie od 
15 lat opiekują się Cmentarzem Hutniczym 
przy ul. Robotniczej. Zabytkowa nekropo-
lia skrywa niejedną tajemnicę 
Królewskiej Odlewni Żeliwa 
(powszechnie nazywanej 
hutą), pochowany jest 
na niej m.in. John Ba-
ildon (pionier współ-
czesnego hutnictwa) 
i Theodor Kalide 
(jeden z najwybitniej-
szych górnośląskich 
rzeźbiarzy). Cmentarz 
Hutniczy można zwiedzać 
w towarzystwie członków 
Metamorfoz, którzy chętnie 
opowiedzą jego historię. Będzie to 
możliwe 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września 
i 29 października. W Dzień Zaduszny (2 listo-
pada) na terenie nekropolii po raz kolejny 
zostanie odprawiona droga krzyżowa.

Od 2012 roku Gliwickie Metamorfozy 
organizują wydarzenia poświęcone zasłu-
żonym dla miasta gliwiczanom, pochowa-
nym na Cmentarzu Hutniczym. W tym roku 
bohaterem zabawy będzie Wilhelm Beer-
mann, inżynier Huty Gliwickiej. Jego wielką 
pasją była fotografia, którą z czasem zajął 
się zawodowo – otworzył własne atelier 
(przy ul. Jagiellońskiej 20, tamten budynek 
już nie istnieje) i konkurował z innym Wil-

helmem B. – Blandowskim. Na zdjęciach 
Beermanna można zobaczyć cały przekrój 
społeczny ‒ najczęściej fotografował klasę 
średnią, ale przeglądając jego zdjęcia, moż-
na natknąć się również na przedstawicieli 
niższych warstw społecznych. Wilhelm Be-

ermann był też radnym miejskim 
i należał do loży masońskiej. 

Jakie jeszcze skrywał ta-
jemnice? O tym będzie 

można przekonać się 
w niedzielę, 10 lipca, 
na gliwickim Rynku. 
Początek jest zapla-
nowany na godz. 
9.30.

‒ Do udziału w grze 
miejskiej „Potrójne życie 

Wilhelma B.” zapraszamy 
grupy 2-, 3-osobowe. Trzeba 

będzie m.in. rozszyfrować informacje 
na podstawie zdjęć ze Starówki, znaleźć 
punkty kontrolne. To będzie taka zabawa 
w detektywów śladami historii. Głównym 
celem tegorocznej gry będzie odszukanie 
zagubionej pieczęci. Czas akcji to rok 1871 
‒ wtedy zmarł Theodor Stentz, dyrektor 
Huty Gliwickiej – zdradza Małgorzata Ma-
lanowicz, prezes Metamorfoz.

Udział w grze jest bezpłatny. Zgło-
szenia drużyn są przyjmowane do  
7 lipca na adres gliwickie_metamorfozy 
@op.pl. Szczegóły i regulamin są 
dostępne na stronie internetowej  
www.gliwiczanie.pl.  (mm)

uwadze czytelników polecamy 
książki czeskich autorów.

Arystokratka w ukropie evžen 
Boček to gwarancja czeskiego humo-
ru. Rodzina Kostków przybyła z USA do 
Czech do dawnej siedziby rodu – zam-
ku Kostka. Lecz zamiast kultywować 
szlacheckie tradycje, Kostkowie muszą 
zmierzyć się z morawską rzeczywisto-
ścią, która bardzo odbiega od ich wy-
obrażeń o życiu arystokracji. Kilogramy 
antydepresantów i hektolitry orze-
chówki nie rozwiązują pojawiających 
się problemów. Tymczasem na zamku 
nieuchronnie rozpoczyna się docho-
dowy sezon turystyczny, a nikt, łącznie 
ze służbą, nie przywykł do ciężkiej pra-
cy... Cudowne lata pod psem Michala 

Viewegha  to groteskowa, satyryczna 
opowieść, kronika pewnej zwariowa-
nej rodziny, pełnej ekstrawaganckich 
osobowości i niezwykłych wydarzeń, 
z Czechosłowacją lat 1968–89 w tle 
i wszystkimi absurdami życia w pań-

stwie tamtej doby. Zresztą – już sam 
tytuł zapowiada przewrotność.

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek zbiorów literatury czeskiej. 
Po więcej zapraszamy do filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

Potrójne życie Wilhelma B.

czytanie bez granic

W szóstej literackiej podróży w ramach ca-
łorocznego cyklu „literacki przewodnik po 
świecie” odwiedziliśmy Republikę czeską.

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w literacko-podróżniczym konkursie. Jego 
laureaci otrzymają nagrody ufundowane 
przez Morawskie Sklepy (https://www. 
facebook.com/morawskiesklepy/).  
By wziąć udział w zabawie, należy przesłać 
e-mail z wiadomością, w której…

Proszę podać autora i tytuł cze-
skiej powieści ukazującej w krzywym 
zwierciadle wojskową biurokrację  
i militaryzm w armii austro-węgierskiej 
w okresie I wojny światowej.

Odpowiedzi należy przesłać na ad-
res konkurs@biblioteka.gliwice.pl do  
5 lipca. Nagrody otrzymają: szósta i trzy-
nasta osoba, które nadeślą prawidłową 
odpowiedź. Laureatów poinformujemy 
wiadomością zwrotną.

Czeski czerwiec  
zagadka nr 5

Cmentarz Hutniczy w Gliwicach został założony w 1808 r.
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