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młodych talentów
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Komfortowe mieszkania komunalne czekają na lokatorów w dwóch kolejnych 
budynkach miejskich u zbiegu ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej 
w Ligocie Zabrskiej oraz w nowym budynku przy ul. Opolskiej 12. W ramach 
całej bieżącej kadencji samorządu w Gliwicach powstanie w sumie około  
400 tego typu mieszkań.

Kolejne nowe 
mieszkania
w Gliwicach
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aReNa GLIWIce

Dwa miesiące – 12 koncertów! 

arena Gliwice wśród najnowocześniejszych 
europejskich obiektów

Najlepsi polscy artyści rozgrzeją publiczność do 
czerwoności podczas koncertów w Summer arenie. 
Koncertowa scena w Gliwicach startuje już w ten 
weekend, a letni cykl koncertów rozpocznie sanah. 
W lipcu i sierpniu w Summer Are-
nie – letniej strefie rozrywki przy 
Arenie Gliwice odbywać się będą 
koncerty najpopularniejszych 
polskich artystów z kręgu popu 
i rocka. W Gliwicach wystąpi cała 
plejada twórców znanych polskich 
przebojów, i tych, których utwory 
królują na listach przebojów ostat-
nich lat. 

O dobre rozpoczęcie wakacji 
zadba sanah, najpopularniejsza 
młoda wokalistka ostatnich cza-
sów. Jej single: „Szampan”, „No 
sory” i „Ale jazz” podbiły rozgło-
śnie radiowe już w kilka dni od 
ich wydania, a wejściówki na jej 
koncerty wyprzedają się błyska-
wicznie i nie inaczej było w Gliwi-
cach! Wystarczyły niespełna trzy 
tygodnie, by po biletach nie było 
ani śladu. 

Dobrą wiadomość Arena Gliwice 
ma także dla miłośników klasyki 
i fanów polskiego rocka. 16 lipca 
do Gliwic zawita Lady Pank.  Ze-
spół, który od lat króluje na rodzi-

mej scenie muzycznej, pomimo 
upływu czasu nadal przyciąga 
rzesze fanów – zarówno tych 
starszych, jak i tych młodszych. 
Podczas koncertu w Summer 
Arenie usłyszymy znane przeboje 
jak „Mniej niż zero” czy „Kryzy-
sową narzeczoną”, ale również 
nowy materiał z jubileuszowej 
płyty „LP40”.

Po rockowym show gliwiczan 
czeka występ Sorry Boys, jed-
nego z najciekawszych zespołów 
na polskiej scenie alternatywno-
-popowej, który bywa porów-
nywany do angielskiej formacji 
Florence + The Machine. Sorry 
Boys mają na koncie już cztery 
albumy, w tym „Miłość” z 2019 
r. Piosenki na tę płytę wokalistka 
Bela Komoszyńska pisała, jak 
sama mówi, „w najszczęśliw-
szym okresie mojego życia”. Tą 
radością Bela z zespołem dzieli 
się z fanami podczas koncertów, 
więc warto zarezerwować datę 
23 lipca w kalendarzu i dobrze 
się bawić na ich koncercie.

Ten eklektyczny line-up uzupełni 
występ Łydki Grubasa z towa-
rzyszeniem zespołu Transgre-
sja – mocny rockowy akcent na 
koniec sierpnia. Czego można się 
spodziewać po tym podwójnym 
koncercie? Na pewno wybucho-
wej energii i niezwykłego klima-
tu: elementem charakterystycz-
nym dla występów Transgresji 
jest kontrastowa gra świateł oraz 
stylizacja sceniczna artystów 
oparta na farbach fluorescen-
cyjnych. Z kolei Łydka Grubasa 
rozbawi publiczność swoimi 
humorystycznymi tekstami, 
które sarkastycznie (a czasem 
dosadnie) opisują współczesną 
rzeczywistość.  

Bilety na koncerty w ramach 
Summer areny są dostępne 
na Eventim.pl. Szczegółowe 
informacje na stronie obiektu 
(arenagliwice.com) i Facebooku 
(@summerarenagliwice).

 (Arena Gliwice)

eaa to europejska organizacja, któ-
ra reprezentuje najnowocześniej-
sze obiekty widowiskowo-spor-
towe, a do jej szeregów wstąpiła 
właśnie arena Gliwice!
European Arenas Assiociation 
(EAA) zrzesza najnowocze-
śniejsze europejskie areny, 
które organizują niezrównane 
programy z wybitnymi artysta-
mi, wydarzeniami sportowymi, 
kulturalnymi, rozrywkowymi, 
z zamiarem dzielenia się wiedzą 
i tworzenia najlepszych praktyk 
w branży. Wśród członków or-
ganizacji znajdują się obiekty 
takie jak stadion Wembley 
w Londynie, austriacka Weiner 
Stadthalle czy Palau Sant Jordi 
w Barcelonie. Do tego grona 
dołączyła w tym roku Arena 
Gliwice.

 – Arena Gliwice spełnia naj-
wyższe międzynarodowe stan-
dardy organizacji wydarzeń 
sportowych oraz kulturalnych, 
zaliczana jest do tzw. wielkiej 
czwórki – polskiej ekstraklasy 
aren. Najwyższa jakość obsługi 
zawsze była naszym priory-
tetem, dlatego członkostwo 
w EAA, organizacji, której 
celem jest propagowanie naj-
wyższych standardów obsługi 
gości, jest dla nas ogromnym 
wyróżnieniem i jednocześnie 
potwierdzeniem tego, że sku-
tecznie realizujemy swój cel – 
mówi Konrad Kozioł, dyrektor 

działu sprzedaży i marketingu 
w Arenie Gliwice.

Jakość aren zrzeszonych w sto-
warzyszeniu znajduje odzwier-
ciedlenie w bardzo pozytywnych 
wynikach osiągniętych dzięki co-
rocznym imprezom, które przy-
ciągnęły łącznie ponad 20 mi-

lionów widzów. Z perspektywy 
operatora obiektu, członkostwo 
w EAA to również cenna moż-
liwość wymiany doświadczeń 
i forum do dyskusji, by wspólnie 
opracowywać i wcielać w życie 
innowacyjne pomysły w branży 
wydarzeń, rozrywki i spędzania 
czasu wolnego.

– Mamy nadzieję, że członko-
stwo Areny Gliwice w EAA do-
datkowo wzmocni naszą pozycję 
na europejskim rynku, co w per-
spektywie przełoży się m.in. na 
wzmożony ruch turystyczny 
w Gliwicach – dodaje Kozioł.

 (Arena Gliwice)

  3 lipca       |  sanah (w ramach cyklu PlenR)

  9 lipca       |  Paluch (w ramach cyklu PlenR)

16 lipca       |  Lady Pank 

17 lipca       |  Lao che

23 lipca       |  Sorry Boys 

30 lipca       |  Baranovski (w ramach cyklu PlenR) 

31 lipca       |  kortez

13 sierpnia |  Paweł Domagała 

20 sierpnia  |  Łydka Grubasa  
                     |  + support Transgresja 

21 sierpnia |  Baciary 

26 sierpnia |  Sylwia Grzeszczak

27 sierpnia |  Kękę (w ramach cyklu PlenR)
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INWeSTycJe

Komfortowe mieszkania komunalne czekają na lokatorów w dwóch kolejnych budynkach miejskich u zbiegu ul. Kujaw-
skiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej, w nowym budynku przy ul. Opolskiej 12 oraz – uzupełniająco 
– w Łabędach przy ul. anny Jagiellonki 3a. Wnioski do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej można składać od 1 lipca 
do 13 sierpnia. Przypomnijmy, że w ramach całej bieżącej kadencji samorządu tego typu mieszkań w mieście, przezna-
czonych dla pracujących gliwiczan osiągających umiarkowane dochody, powstanie w sumie około 400.
Miasto od lat z powodzeniem 
realizuje własny, gliwicki pro-
gram mieszkaniowy. Dzięki 
temu przybywa mieszkań za-
równo dla rodzin o niższych 
dochodach, jak i dla osób 
średnio sytuowanych. Dla tych 
gliwiczan, którzy nie mogą sko-
rzystać z oferty mieszkań bu-
dowanych przez TBS-y, miasto 
przygotowało bardzo korzystną 
ofertę wynajmu nowych miesz-
kań komunalnych.

Warunek – spełnianie kryte-
rium dochodowego (więcej 
informacji w ramce obok), brak 
własnego lokum, zamieszki-
wanie na terenie Gliwic oraz 
odprowadzanie w nich podat-
ku dochodowego. Mieszkania 
tego typu budowane są w róż-
nych częściach miasta, w stan-
dardzie „pod klucz”. Oznacza 
to lokale w pełni wykończone 
i pomalowane, do których 
najemca może wprowadzić 
się właściwie natychmiast 
z własnymi meblami. Stawka 
miesięcznego czynszu będzie 
wynosić ok. 12 zł za metr 

kwadratowy. Oprócz tego, 
na starcie pobierana jest od 
najemcy kaucja w wysokości 
trzykrotnego miesięcznego 
czynszu.

HaRMONOGRaM 
PRZyJMOWaNIa 
WNIOSKÓW*
• 25 czerwca–13 sierpnia – wy-

dawanie wniosków o wynaję-
cie lokalu.

• 1 lipca–13 sierpnia – przyj-
mowanie wniosków mieszka-
niowych wraz z kompletem 
załączników ujętych w formu-
larzu wniosku.

• 16 sierpnia–29 październi-
ka – weryfikacja wniosków 
pod względem spełnienia 
warunków formalnych przez 
wnioskodawcę i wszystkie 
pełnoletnie osoby ujęte we 
wniosku.

• 2–12 listopada – publikacja 
projektu listy osób upraw-
nionych do otrzymania lokalu 
mieszkalnego poprzez jego 
wywieszenie w siedzibie i na 
stronie internetowej Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach.

• 2–12 listopada – przyjmo-
wanie uwag i zastrzeżeń do 
opublikowanego projektu 
listy osób uprawnionych do 
otrzymania lokalu mieszkal-
nego.

• 15 listopada–10 grudnia – 
rozpatrywanie wniesionych 
uwag i zastrzeżeń do projektu 
listy osób uprawnionych do 
otrzymania lokalu mieszkal-
nego.

• 13 grudnia – publikacja listy 
osób uprawnionych do otrzy-
mania lokalu mieszkalnego.

*Z uwagi na aktualną sytuację 
epidemiologiczną możliwa jest 
zmiana wymienionych terminów.

Formularz wniosku dostępy 
jest:
 na stronie internetowej: 

www.zgm-gliwice.pl;
 w siedzibie Zakładu Gospodar-

ki Mieszkaniowej w Gliwicach 
z siedzibą przy placu Inwali-
dów Wojennych 12.

 (kik)

Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się 
o najem mieszkań komunalnych oddawanych do 
użytkowania po 30 czerwca 2019 r.
 dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% naj-

niższej emerytury, czyli od 3 127,21 zł do 4 378,08 zł
 dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% naj-

niższej emerytury, czyli od 2 189,05 zł do 3 752,64 zł
 dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniż-

szej emerytury, czyli od 1 876,33 zł do 3 127,20 zł
 dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 

200% najniższej emerytury, czyli od 1 563,61 zł do 2 501,76 zł

Dochód obliczany będzie na podstawie zeznań rocznych o wy-
sokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej 
straty) za ostatnie 2 lata podatkowe (2019 i 2020).
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Budynek komunalny przy ul. anny Jagiellonki  
został oddany do użytku w 2019 r.

W perspektywie 2 lat przy ul. Zbożowej powstaną dwa 
budynki komunalne dysponujące łącznie 55 wygodnymi 
mieszkaniami wykończonymi w standardzie „pod klucz”. 
Znajdą się tam zarówno mieszkania 3-pokojowe o po-
wierzchni od 55 m2 do 65 m2 (12 lokali), jak i 2-pokojowe 
o powierzchni od 54 m2 do 59 m2 (35 lokali), z odrębną 
kuchnią bądź aneksem kuchennym. Sześć lokali to kawa-
lerki o powierzchni 40 m2. Dodatkowo dwa 2-pokojowe 
mieszkania o powierzchni 59 m2 będą dostosowane stricte 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleks budyn-
ków będzie otoczony zielenią, nie zabraknie przestrzeni 
do odpoczynku oraz placu zabaw dla dzieci. Posiadacze 
samochodów będą mogli liczyć na miejsca postojowe. 
Prace ruszyły w maju. Na ich realizację Gliwice pozyskały 
– jako jedno z pierwszych miast w Polsce! – duże, bo aż 
80-procentowe bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu 
Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania komunalne powstające u zbiegu ulic Kujawskiej, 
św. Jacka, Górnej i Samotnej w ramach II etapu inwestycji 
realizowanej przez Miasto Gliwice przy finansowym wspar-
ciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) mają od 31,62 
m2 do 53,84 m2. W 32 z 48 lokali znajdują się 2 pokoje 
z odrębną kuchnią bądź aneksem kuchennym. Pozostałych 
16 to kawalerki. 

Wszystkie mieszkania wyposażone będą w instalację wod-
no-kanalizacyjną oraz elektryczną, wraz z podłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej (ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa). Ponadto do każdego lokalu przynależeć będzie 
balkon lub taras, a także miejsce postojowe – w budynku 
garażu podziemnego lub wielopoziomowego. Do użytku 
najemców zostaną oddane również komórki lokatorskie. 
W każdym budynku jedno z mieszkań zostanie przystoso-
wane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
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55 mieszkań powstanie  
w perspektywie 2 lat przy ul. Zbożowej

Gotowe są  
już dwa kolejne budynki   
u zbiegu ulic Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej fo
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Kolejne nowe mieszkania w Gliwicach

http://www.zgm-gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2021 (1063), 1 lipca 20214

Decyzją rządu od 1 lipca wszystkie gminy mają wdrażać centralną ewidencję emisyjności Budynków. Ten rejestr wy-
stępujących w mieście systemów ogrzewania budynków dostarczy władzom Gliwic niezbędną wiedzę, gdzie kierować 
oferty i pomoc w działaniach mobilizujących prywatnych właścicieli nieruchomości do koniecznych wymian nieekolo-
gicznego ogrzewania. To ważne zwłaszcza w przypadku przestarzałych węglowych „kopciuchów”, których wiele jest 
jeszcze w gliwickich domach, tymczasem mieszkańcy muszą się ich pozbyć do końca tego roku.

Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków to krajowy system in-
formacji o źródłach ogrzewania 
budynków w Polsce. Celem jego 
stworzenia jest poprawa jakości 
powietrza i likwidacja głównej 
przyczyny zanieczyszczeń – emi-
sji substancji powodujących 
smog. CEEB będzie narzędziem 
wspierającym wymianę nieeko-
logicznych kotłów grzewczych, 
z których najstarsze – zgodnie ze 
śląską uchwałą antysmogową – 
muszą zniknąć z domostw do 31 
grudnia 2021 roku. Będzie także 
miejscem, gdzie dostępne będą 
informacje na temat programów 
finansowania wymiany pieców. 
Odpowiedzialnym za bazę jest 
Główny Urząd Nadzoru Budow-
nictwa (GUNB). 

– Popieram zamiar ustawodawcy, 
aby stworzyć Centralną Ewidencję 
Emisyjności Budynków. Wiedza 
o tym, jakie systemy grzewcze 
funkcjonują w nieruchomościach 
budynkowych jest niezbędna, aby 
konsekwentnie prowadzić dzia-
łania zmierzające do poprawy 
jakości powietrza nad Gliwicami, 

skutecznie docierać do mieszkań-
ców z ofertą finansowej pomocy, 
zachęcać ich do wymiany sta-
rych, nieekologicznych palenisk 
węglowych na nowocześniejsze 
i dyscyplinować tych, którzy nie 
zamierzają dostosować swoich 
budynków do obowiązującego 
prawa – podkreśla prezydent 
Gliwic adam Neumann. 

Baza ceeB ma mieć cha-
rakter powszechnego, 
obowiązkowego rejestru, 
więc powinna być w peł-
ni finansowana i wdraża-
na na koszt państwa.

– Samorządy, świadome zalet 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, są gotowe współpraco-
wać i uczestniczyć w jej stworzeniu, 
a później administrowaniu nią. Już 
dawno wyraziły taką gotowość 
wobec strony rządowej. Niestety 
wyznaczony przez rząd Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego 
zabrał się do pracy bardzo opie-

szale i mało profesjonalnie. Nie 
otrzymaliśmy ani wystarczającego 
wsparcia merytorycznego, ani de-
klarowanych przez GUNB urządzeń 
mobilnych, ani środków finanso-
wych na prowadzenie zasilania 
bazy deklaracjami. Uważamy, że 
podobnie jak w Programie „Czyste 
Powietrze”, powinny zostać urucho-
mione specjalne infolinie dla pra-
cowników jednostek samorządu 
terytorialnego wprowadzających 
dane do CEEB. Należałoby także 

zmienić adres strony internetowej 
dedykowanej mieszkańcom. Po-
siada nieintuicyjny adres, nieko-
jarzący się z niczym mieszkańcom 
i wprowadzający dodatkowy chaos 
informacyjny (zone.gunb.gov.pl) – 
mówi adam Neumann.

18 czerwca w Arenie Gliwice 
odbyło się posiedzenie Zarzą-
du Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Podczas spotkania 
samorządowcy rozmawiali m.in. 

o Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków i uzgodnili treść pisma, 
które zostało skierowane do Ja-
rosława Gowina, wiceprezesa 
Rady Ministrów, a zarazem mini-
stra rozwoju, pracy i technologii. 
Prezydent Gliwic ma nadzieję, że 
po wyeliminowaniu wszystkich 
problemów zgłoszonych wicepre-
mierowi, baza będzie przyjazna 
dla indywidualnych użytkowników 
i pozwoli na jej bezpośrednie elek-
troniczne zasilenie przez każdego 
zarządzającego lokalem lub bu-
dynkiem w Gliwicach.

– Na marginesie, wypada mi wy-
razić ubolewanie, że do stworze-
nia bazy CEEB nie wykorzystano 
– w sposób naturalny – trwające-
go Narodowego Spisu Ludności, 
w ramach którego zadawane są 
pytania dotyczące nieruchomości 
zamieszkiwanych przez obywateli. 
Teraz mieszkańcy, którzy dopiero 
co wypełnili formularze spisu 
powszechnego, będą ponownie 
musieli składać deklaracje o sys-
temach grzewczych w swoich 
mieszkaniach... – zwraca uwagę 
prezydent Gliwic.  (kik)

z miasta

Rejestr źródeł ciepła jest bardzo potrzebny

Gliwice na 3. miejscu w grupie miast na prawach powiatu w najświeższej edycji Rankingu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego w Polsce! Zestawienie, którego wyniki ogłoszono 28 czerwca podczas wydarzenia online, daje wyczer-
pujący obraz kondycji ekonomicznej polskich gmin w pełnym wyzwań 2020 roku, uwzględniając również dodatkowe 
wydatki na przeciwdziałanie i walkę z cOVID-19.
Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce 2020 to 
opracowanie, które obejmuje 
wszystkie jednostki samorzą-
du terytorialnego. Pracując 
nad nim, naukowcy z Katedry 
Finansów Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu 
przebadali prawie 2800 gmin, 
miast i powiatów. W tegorocz-
nej, czwartej już edycji zasto-
sowano tradycyjnie podział na 
gminy wiejskie, gminy miejsko-
-wiejskie, gminy miejskie, miasta 
na prawach powiatu i powiaty 
ziemskie. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, wykorzystano kryteria 
oceny bazujące na siedmiu naj-
ważniejszych wskaźnikach eko-
nomicznych (udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem; 
relacja nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem; udział wy-
datków inwestycyjnych w wy-
datkach ogółem; obciążenie 
wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń; udział środków 

europejskich w wydatkach ogó-
łem – bez poręczeń; relacja zo-
bowiązań do dochodów ogółem; 
udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach 
bieżących).

Świetnym rezultatem mogą 
pochwalić się Gliwice, które 
w grupie 66 miast na prawach 
powiatu uplasowały się na 3. 
pozycji (za Poznaniem i Tycha-
mi), wyprzedzając Warszawę, 
Gdańsk, Katowice, Sopot, Świno-
ujście, Sosnowiec i Bielsko-Białą.

– Dzięki wypracowanej na 
przestrzeni wielu lat dobrej 
sytuacji ekonomicznej naszego 
miasta oraz odpowiedzialnemu 
i przemyślanemu planowaniu 
miejskich finansów, pandemia 
COVID-19, a także mniejsze 
wpływy z tytułu podatku do-
chodowego, czynszów czy 
dzierżaw nie zatrzymały pro-
cesów inwestycyjnych w Gliwi-
cach. Wyszliśmy z założenia, że 

kontynuowanie rozpoczętych 
przedsięwzięć i rozpoczynanie 
nowych jest najlepsze, bo daje 
ludziom pracę, a miastu rozwój. 
Nie porzuciliśmy też tak ważnych 
dla mieszkańców i przyszłego 

funkcjonowania miasta inwe-
stycji w oświacie czy kulturze. 
W rezultacie zamknęliśmy 2020 
rok z całkiem niezłym bilansem, 
porównywalnym do poprzed-
nich lat. Niemniej jeśli chodzi 

o obecny rok i lata następne, 
naznaczone realizacją delikatnie 
mówiąc złych rozwiązań zapro-
ponowanych samorządowcom 
przez rząd w Polskim Ładzie, 
to nie jestem już optymistą. 
Uważam, że Polski Ład stawia 
samorządy w pozycji „klienta” 
rządu w Warszawie, co nie jest 
dobre. Chcemy być autentycznie 
samorządni – podkreśla prezy-
dent Gliwic adam Neumann.

Idea Rankingu Finansowego 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce wyrasta z dyskusji pro-
wadzonych od lat na Europejskim 
Kongresie Samorządów oraz na 
Forum Ekonomicznym, którego 
integralną częścią jest Forum 
Regionów w całości poświęco-
ne problematyce samorządowej. 
Jubileuszowa, XXX edycja Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu od-
będzie się w tym roku od 7 do 9 
września, dając możliwość konty-
nuacji rozmów o stanie polskiej 
samorządności.  (kik)

Gliwice mocne w finansach
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edukacja

Ponad 150 młodych gliwickich artystów – plastyków, muzyków, literatów i tancerzy – zostało  
wyróżnionych podczas XV Gliwickiej Gali Młodych Talentów „Zwiastuny 2021”. Statuetki  
Zwiastuna wręczył laureatom prezydent Gliwic adam Neumann.  
 – Młodzi gliwiczanie zdobywający laury 
w konkursach artystycznych w różnych 
dziedzinach to nasza wspólna duma. Ser-
decznie gratuluję wszystkim laureatom 
oraz dziękuję dyrektorom, nauczycielom, 
rodzicom i opiekunom za wkład w twórczy 
rozwój gliwickiej młodzieży – powiedział 
prezydent adam Neumann.

Gliwicka Gala Młodych Talentów już od 
15 lat jest organizowana przez Szkołę Pod-
stawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 

21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach. 
Promuje uzdolnioną młodzież, stwarza 
młodym artystom szansę zaprezentowania 
swojego talentu oraz kształtuje wrażliwość 
na wartości kulturalne.

Tegoroczna gala odbyła się 23 czerwca 
w Teatrze Miejskim. Ze względu na ubie-
głoroczne ograniczenia związane z pan-
demią zostali na niej uhonorowani – wraz 
z tegorocznymi laureatami – zdobywcy 
wyróżnienia za rok 2020. 

Prezydent Gliwic wręczył 121 statuetek 
Zwiastuna, wśród laureatów znaleźli 
się zarówno soliści, jak i zespoły. 
Przyjęto również inną niż dotych-
czas formę prezentacji talentów – 
występy artystyczne i wystawę prac 
plastycznych zastąpił film oparty na 
przesłanej przez uczniów dokumen-
tacji fotograficznej.  
 (mp)
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„Zwiastuny” dla młodych talentów 
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INWeSTycJe

Kolejną atrakcją, nie tylko dla maluchów, która powstanie w Gliwicach, będzie wodny plac za-
baw. Z kolorowych wodotrysków, brodzików i urządzeń do beztroskiej zabawy będzie można 
korzystać w parku chopina. MZUK ogłosił przetarg na budowę tej inwestycji.
To będzie prawdziwa gratka dla 
młodszych gliwiczan! Tryskający 
wodą tunel z kręgów, dwa urzą-
dzenia typu „pączek”, kwiat sto-
krotka, dwie palmy, liść, drzewko, 
wiaderka, parasol, armatka, dysze 
i kolorowe prysznice – w takie wie-
lokształtne wodotryski będzie wy-
posażony wodny plac zabaw, który 
powstanie przy Domku Ogrodnika 
w parku Chopina. Co ważne, plac 
powstanie na niezadrzewionej 
przestrzeni, zatem żadne drzewo 
ani krzew nie zostaną wycięte. 

Moc zabawy 
i wypo- 
czynku

Plac o powierzchni 104 m2 będzie 
ogrodzony, dodatkowo wokół 
okrągłej niecki z brodzikami będą 
ustawione ławki. Na plac zabaw 
będzie można wejść przez oznako-
wane i wyłożone płytami antypo-
ślizgowymi brodziki przystosowane 
do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach oraz osób niewi-
domych. Przy brodzikach będą za-
montowane prysznice zewnętrzne. 
Poza kolorowymi wodotryskami, 
do dyspozycji miłośników zabawy 

w wodzie na świeżym powietrzu 
będą przebieralnie, leżaki obroto-
we i parkingi rowerowe. Teren zo-
stanie obsiany trawą. Do wodnego 
placu zabaw zostanie doprowadzo-
ne przyłącze elektryczne i wodne 
oraz kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. W pobliżu stanie budynek 
technologiczny z sanitariatami oraz 
umywalniami damskimi, męskimi 
i przeznaczonymi dla osób niepeł-
nosprawnych, które będą czynne 
przez cały rok. Teren wodnego 
placu zabaw zostanie oświetlony. 

ciepło,  
ekologicznie 
i bezpiecznie

Woda na placu zabaw będzie 
utrzymywana w temperaturze 
260C. Przy maksymalnym obcią-
żeniu, basen każdego dnia będzie 
uzupełniany 12 m3 świeżej wody. 
Podstawą prawidłowej cyrku-
lacji wody będzie tzw. system 
zamkniętego obiegu z czynnym 
przelewem. Woda z placu będzie 

uzdatniana fizycznie i chemicznie 
– będzie filtrowana i dezynfeko-
wana. Z niecek brodzikowych 
trafi do zbiornika wyrównawczego 
poprzez fińskie rynny przelewo-
we. Ze zbiornika zasysana będzie 
pompami cyrkulacyjno-obiego-
wymi poprzez filtr wstępny, filtry 
ciśnieniowe, multifalową lampę 
UV i wymiennik basenowy. Do 
wody przed filtrami będzie dozo-
wany koagulant, który poprawi 
parametry filtracji i środek do 
dezynfekcji wody.

Inwestycja zostanie sfinansowa-
na z miejskiego budżetu. Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, który 
zrealizuje inwestycję, ogłosił prze-
targ na budowę. Oferty można 
składać do 7 lipca. Zgodnie z doku-
mentacją przetargową wyłoniony 
w postępowaniu wykonawca 
powinien zakończyć prace do 
15 listopada. Wizualizacje placu 
zabaw przygotowała Pracownia 
Architektoniczno-Urbanistyczna 
A3 Agnieszka Romanowska-Tar-
czyńska. (mf)

Równe szanse – lepszy start
W centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zakończyły się dwa projekty „Równe 
szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do 
zawodu w cKZiU nr 1 w Gliwicach”. Dzięki nim wyremontowano i doposażono szkolne pracownie, a uczniowie 
i nauczyciele mogli skorzystać z interesujących i rozwijających warsztatów i kursów. 

Projekty o wartości niemal 4,5 
mln zł zrealizowano w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020, finansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Były również współ-
finansowane z budżetu Miasta 
Gliwice – na ten cel miasto prze-
znaczyło ponad 2 mln zł.

– Projekt powstał z myślą o pla-
cówkach edukacyjnych wymaga-
jących wprowadzenia udogodnień 
architektonicznych i usprawnienia 
rozwiązań systemowych, dotyczą-
cych dostępności szkół dla osób 
z niepełnosprawnościami. Unia 
Europejska uznaje bariery śro-
dowiskowe za element bardziej 
utrudniający osobom niepełno-
sprawnym uczestnictwo w życiu 
społecznym niż ich ograniczenia 
wynikające z niepełnosprawno-
ści. W 2000 r. Komisja Europejska 
przedstawiła komunikat „Ku Euro-
pie bez barier dla osób z niepełno-

sprawnością”, w którym przyjęła 
strategię zmierzającą do likwidacji 
wszelkich barier – mówi Krystian 
Szatka, dyrektor CKZiU nr 1.

W ramach projektu, w CKZiU nr 
1 wyremontowano i wyposażono 
pracownie szkolne i dostosowano 
je do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, wybudowano nowe 
wejście do szkoły, zamontowano 
przeszkloną windę dla niepełno-
sprawnych uczniów i specjalne 
platformy. Nowe wyposażenie 

trafiło do dwóch pracowni pla-
nowania żywienia i produkcji 
gastronomicznej, pracowni przy-
gotowania i ekspedycji śniadań, 
pracowni hotelarskiej, pracowni 

obsługi, obsługi gości i obsługi 
turystycznej oraz pracowni tury-
styczno-geograficznej i warszta-
tów szkolnych. Inwestycja koszto-
wała 3,6 mln zł. Z budżetu Miasta 
Gliwice przeznaczono na ten cel 
niemal 2 mln zł, dofinansowanie 
uzyskano też ze środków unijnych 
i państwowych.

W ramach projektu zorganizo-
wano też kursy dla 150 uczniów, 
staże oraz praktyki zawodowe 
i wycieczki do zakładów pracy. 
W zorganizowanych kursach 
i szkoleniach zawodowych wzię-
ło udział również 20 nauczycieli. 

Realizacja części edukacyjnej 
projektu kosztowała niemal 
877 tys. zł. Dotacja z budżetu 
Miasta Gliwice wyniosła 43,8 
tys. zł. Projekt uzyskał też dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
i budżetu państwa.  (mf)

Wodny plac zabaw w parku chopina
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kultura

Ludzie kultury  
– dajcie się poznać!

Klejnot  
barokowej opery
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aleksander Nowak zdobył Nagrodę Muzyczną „Fryderyk” za operę 
„ahat-il. Siostra bogów" z librettem Olgi Tokarczuk. Tegoroczne „Fry-
deryki” dla twórców muzyki poważnej zostały uroczyście przyznane 25 
czerwca na gali w Operze na Zamku w Szczecinie. Gliwicki kompozytor 
zatriumfował w kategorii „album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa”.
Album „Aleksander Nowak, 
Olga Tokarczuk: Ahat-il. Siostra 
bogów" został doceniony przez 
polskie środowisko muzyczne, 
które przyznaje „Fryderyki”. 
W Akademii Fonograficznej 
zasiada ponad 1500 osób: mu-
zyków, autorów, kompozyto-
rów, producentów muzycznych 
i dziennikarzy. To wielki sukces 
gliwickiego kompozytora, który 
w tym roku poza statuetką za 
najlepszą operę był nomino-
wany także w kategorii „Naj-
wybitniejsze nagranie muzyki 
polskiej” z albumem „Drach. 
Dramma per musica”.

Autorką libretta opery „Ahat-il. 
Siostra bogów” jest Olga Tokar-

czuk, która oparła je na swojej 
książce „Anna In w grobowcach 
świata”. Nowak i Tokarczuk 
wykorzystali w operze jeden 
z najstarszych mitów ludzkości – 
sumeryjską opowieść o Inannie, 
bogini miłości i wojny. Postaci 
śpiewały nie tylko we współcze-
snym języku angielskim, ale też 
językach dawnych: akadyjskim, 
łacińskim, starogreckim, prasło-
wiańskim oraz azteckim. Opera 
miała swoją premierę w 2018 
roku na festiwalu Sacrum Profa-
num, z miejsca stając się jednym 
z najważniejszych wydarzeń mu-
zycznych roku. Między innymi 
za to dzieło Aleksander Nowak 
otrzymał Paszport „Polityki”. 
W nagraniu nominowanego 

do Fryderyków albumu wzięli 
udział: Urszula Kryger, Joanna 
Freszel, Ewa Biegas, Jan Jakub 
Monowid, Łukasz Konieczny, 
Bartłomiej Misiuda, Sebastian 
Szumski, Chór Polskiego Radia 
oraz AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy, którą dyrygował 
Marek Moś.

Aleksander Nowak jest uważany 
za jednego z najwybitniejszych 
kompozytorów polskich swojego 
pokolenia. Urodził się w Gliwi-
cach, w naszym mieście rozpo-
czął także edukację muzyczną 
w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II st. im. L. Różyckiego. Stu-
diował kompozycję na Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskie-

go w Katowicach oraz uniwer-
sytecie w Louisville w Stanach 
Zjednoczonych. Obecnie dr hab. 
Aleksander Nowak jest kierowni-
kiem Katedry Kompozycji i Teorii 
Muzyki AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach.

Nowak jest autorem kilkudzie-
sięciu utworów instrumental-
nych i wokalno-instrumental-
nych. W 2007 roku Prezydent 

Miasta Gliwice przyznał mu 
nagrodę w dziedzinie kultury, 
a w 2013 roku Muzeum w Gli-
wicach – Czytelnia Sztuki zamó-
wiło u Nowaka utwór „Dziennik 
zapełniony w połowie”, któremu 
towarzyszyła publikacja książ-
kowa. Kompozycje Nowaka są 
wykonywane na najważniejszych 
scenach w Polsce, z Teatrem 
Wielkim Operą Narodową 
w Warszawie na czele.  (mm)

Gliwicki kompozytor  
nagrodzony „Fryderykiem”

Świat gliwickiej kultury jest bardzo zróżnicowany – tworzą go mię-
dzy innymi pisarze, plastycy, muzycy, animatorzy kultury. Jak co 
roku Prezydent Miasta Gliwice nagrodzi osoby, które w roku ubie-
głym – dla kultury pełnym wyzwań – miały na koncie szczególne 
osiągnięcia artystyczne lub współtworzyły życie kulturalne naszego 
miasta. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 sierpnia.
Nagrody Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie kultury 
przyznawane są w trzech kate-
goriach: twórczości artystycznej, 
upowszechniania kultury i ochro-
ny kultury. Laureatami mogą 
zostać osoby fizyczne zamiesz-
kałe w Gliwicach lub osoby 
prawne i inne podmioty, 
których siedziba mieści 
się w naszym mieście. 
Nagrody są przyznawane 
zarówno za całokształt 
osiągnięć, jak i szczególne 
zasługi dla gliwickiej kultury 
w 2020 roku. Zgłaszać można 
uznanych artystów i początkują-
cych twórców.

Wnioski konkursowe mogą skła-
dać instytucje kultury, placówki 
oświatowe, szkoły wyższe, związki 
twórcze, stowarzyszenia kultural-
ne i społeczne oraz członkowie 
Rady Miasta Gliwice. Zgłoszenia są 
przyjmowane w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21). Termin zgłoszeń upły-
wa 13 sierpnia. Szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy 

Wydziału Kultury i Sportu pod  
nr. tel. 32/239-12-84.

W ubiegłym roku Prezydent 
Miasta Gliwice przyznał dwie 
nagrody za osiągnięcia twórcze 
w 2019 roku. Otrzymali je foto-
graf Michał Patycki i architekt-
ka Katarzyna Rosłon. Nagroda 
w kategorii upowszechniania 
kultury powędrowała do Marka 
Niewiarowskiego, organizatora 
takich imprez jak Winter Reggae 

czy Punk Generation. Historyk dr 
Bogusław Tracz otrzymał nagro-
dę za ochronę kultury.

– W gronie nagrodzonych przez 
prezydenta Gliwic ludzi kultury 

na przestrzeni lat było wielu 
artystów, których twórczość 
jest obecna w Polsce i na 
świecie. Wśród nich są mię-
dzy innymi kompozytorzy, 
muzycy, poeci, plastycy, 
fotograficy. W gronie na-

grodzonych znaleźli się tak-
że animatorzy i menażerowie 

kultury. Lista laureatów jest 
długa i chcemy ją stale poszerzać 

o kolejne nazwiska osób, które 
tworzą gliwicką kulturę. Zapra-
szamy do zgłaszania kandydatów 
w tegorocznym konkursie – mówi 
Stella Zaborowska-Nawrath, 
naczelniczka Wydziału Kultury 
i Sportu UM w Gliwicach.

Regulamin i formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie 
kultura.gliwice.eu w zakładce 
„Nagrody w dziedzinie kultury”. 
 (mm)
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26 czerwca w ruinach teatru Victoria odbyła 
się wyjątkowa operowa premiera. W ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki dawnej 
Improwizowanej all'improvviso {oh} Orkiestra 
Historyczna i znakomity kontratenor Max 
emanuel cenčić zaprezentowali „cajo Fabri-
cio” Johanna adolfa Hassego.
{oh!} Orkiestra Historyczna po 
raz kolejny sięgnęła do twór-
czości Johanna Adolfa Hasse-
go, jednego z najważniejszych 
kompozytorów niemieckich 
epoki baroku. Opera „Cajo 
Fabricio” w wersji koncerto-
wej na gliwickiej scenie miała 
swoją premierę 26 czerwca. 
28 czerwca opery wysłuchała 
publiczność austriacka zgroma-
dzona w Theater an der Wien.

Orkiestra zagrała pod artystycz-
nym kierownictwem koncert-
mistrzyni Martyny Pastuszki. 
W „Cajo Fabricio” wzięło udział 

kilkoro solistów, w tym słynny 
chorwacki śpiewak Max Ema-
nuel Cenčić. Jako kontratenor 
mezzosopranowy specjalizuje 
się w muzyce barokowej. Obok  
Cenčića wystąpili inni uznani 
śpiewacy operowi: Nian Wang, 
Emmanuelle de Negri, Suzanne 
Jerosme, Bruno de Sá, Nicholas 
Tamagna oraz Benjamin Hulett.

Festiwal Muzyki Dawnej Impro-
wizowanej All’improvviso jest or-
ganizowany przez Towarzystwo 
Kulturalne Fuga przy wsparciu 
Miasta Gliwice i Teatru Miejskie-
go w Gliwicach.  (mm)

http://kultura.gliwice.eu/
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14. Międzynarodowy Festiwal artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gli-
wicach rozpocznie się w sobotę 3 lipca. Teatralne pokazy wy-
obraźni dla małych i dużych zaplanowano na pięć wakacyjnych 
weekendów. Miasto Gliwice zaprasza!
Tegoroczny festiwal rozpocznie 
się 3 lipca o godz. 16.00 od spek-
taklu marionetkowego „O Ryce-
rzu Pryszczycerzu i Królewnie 
Pięknotce”. W parku Chopina 
wystąpi Teatr Barnaby. Aktorem, 
reżyserem i scenografem mario-
netkowym jest Marcin Marzec, 
twórca regularnie współpracują-
cy z wieloma instytucjami kultury 
w Polsce i na świecie.

Tego samego dnia, 3 lipca, 
ale już po zmroku – o godz. 
21.30 – rozpocznie się pierwsza 
teatralna premiera tegorocz-
nych „Uliczników”. Muzikanty 
zaprezentują gliwickiej pu-
bliczności „Synów Muzytro-
nu”. Muzyczne widowisko jest 
osadzone w postpandemicznej 
rzeczywistości. Zapraszamy do 
objazdowej przyczepy grającej!

Na niedzielę 4 lipca zaplanowa-
no występ duetu żonglersko-mu-
zycznego Jemioła & Szwed. Wi-
dowisko rozpocznie się o godz. 
18.00 w parku Chopina.

Organizatorem festiwalu „Ulicz-
nicy” jest MANANA Production 
House Piotr Chlipalski. Wydarze-
nie wspiera finansowo Miasto 
Gliwice.  (mm)

Pierwszy weekend z „Ulicznikami”

Bądź turystą we własnym mieście
Pewnie całkiem nieźle znacie Gliwice, ale gwarantujemy wam – w naszym mieście pozostało jeszcze wiele do 
odkrycia! Wieki ciekawej historii, wyjątkowi ludzie, którzy współtworzyli nasze miasto, zabytki, miejsca owiane 
tajemnicą – jest tego mnóstwo! Tego lata chcemy wam o tym opowiedzieć – za pośrednictwem strony inter-
netowej Turystyka.gliwice.eu, przewodników tematycznych i audioprzewodników. Zwiedzanie czas zacząć!

Teatr Barnaby

Turystyka.
gliwice.eu

Poznawanie zabytków, cieka-
wych miejsc, parków i obiek-
tów sportowych warto zacząć 
od strony Turystyka.gliwice.
eu. W witrynie turystycznej 
znajdziecie nasz przewodnik po 
mieście, propozycje na rodzinny 
i sportowy weekend, gliwickie 
„must see” – w sam raz na 
rozgrzewkę. Możecie nie tylko 
zaplanować zwiedzanie miej-
skich muzeów czy poznawać 
historię najstarszych świątyń, 
ale też podsunąć naszą stronę 
gościem z zagranicy. Witryna 
turystyczna działa w wersji 
angielskiej, francuskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej. Wszystkie 
atrakcje są naniesione na in-
teraktywny plan miasta, który 
wyświetli wam też zbliżające się 
wydarzenia kulturalne. Dodat-
kowo niektóre miejsca można 
zwiedzić „wirtualnie” albo zo-
baczyć niesamowite panoramy 
360 stopni.

Idź za głosem 
przewodnika

A konkretnie: audioprzewodnika. 
Na miejską trasę spacerową można 
zabrać z Centrum Informacji Kultu-
ralnej i Turystycznej (ul. Dolnych 
Wałów 3) i Zamku Piastowskiego 

(ul. Pod Murami 2) specjalne urzą-
dzenie z wgranymi „dźwiękowymi 
trasami” po Starym Mieście i Śród-
mieściu. Oprócz głosu przewodnika 
na urządzeniu znajdują się zdjęcia 
ułatwiające orientację w terenie. 
Audioprzewodnik podczas spaceru 
sam „włącza się” przy odpowied-
niej lokacji – ma system nawigacji 
satelitarnej (GPS). Urządzenia 
można wypożyczyć za zwrotną 
kaucją (50 zł).

Na audiowycieczkę można się 
jednak wybrać bez wypożyczania 
czegokolwiek. Wystarczy telefon 
z dostępem do Internetu. Au-
diospacery można „odpalić” na 
stronie slaskie.travel. Wycieczki są 
dostępne w wersjach dla dorosłych 
i dla dzieci, po polsku, angielsku 
i niemiecku. Projekt został zreali-
zowany przez Śląską Organizację 
Turystyczną, której miasto Gliwice 
jest członkiem.

Z książką  
w teren

A co z tymi, którzy od nowinek 
technologicznych wolą wydaw-
nictwa papierowe? O nich tak-
że nie zapominamy! Muzeum 
w Gliwicach specjalnie na nie-
spieszne spacery i intensywne 
zwiedzanie przygotowało kilka 
propozycji turystyczno-histo-
rycznych. Na pierwszy ogień 

idzie nasz „gliwicki bedeker”. 
W przewodniku jest o czym 
poczytać, ale i na co popatrzeć – 
liczne, współcześnie wykonane 
zdjęcia przeplatają się z piękny-
mi starymi fotografiami.

Dobrym pomysłem dla tych, 
którzy o spacerowaniu po Gli-
wicach myślą w perspektywie 
długoterminowej, są „Wycieczki 
z Wędrowcem”. Na przewodnik 
składa się 9 zeszytów z trasami 

tematycznymi – Stare Miasto; 
Rozwój miasta na przełomie wie-
ków XIX i XX; Szlakiem przemysłu 
i myśli technicznej; Echa dawnych 
wojen; Dzieło gliwickich ewange-
lików; Śladem pamiątek kultury 
żydowskiej; Rzeźby i pomniki; 
Miasto-ogród; Gliwice oczami 
literatów. Jest w czym wybierać, 
a w opracowywaniu materiału 
wzięli udział pasjonaci ze stowa-
rzyszenia Gliwickie Metamorfozy.

Czy wiecie, że Gliwice to mia-
sto,  w którym żyli obok siebie 
przedstawiciele różnych naro-
dowości? Ważną grupę tworzyli 
Żydzi – ich losy i ścieżki można 
odnaleźć w przewodniku „O mi-
łości, życiu i śmierci. Opowieści 
o Żydach gliwickich”. Na kartach 
przewodnika znajdują się znane 
postaci i obiekty, które kojarzy 
każdy gliwiczanin (np. Oscar Caro 
i jego willa przy ul. Dolnych Wa-
łów). Są też osoby mniej znane 
i nieuczęszczane ścieżki oraz 
miejsca (np. Nathan Bujakow-
ski, przedsiębiorca, który miał 
cały kwartał kamienic przy ul. 
Raciborskiej, zajmował się m.in. 
produkcją alkoholu).

Wszystkie przewodniki są do na-
bycia w internetowej księgarni 
Muzeum w Gliwicach: muzeum.
gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia.
 (mm)
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Baildona to kolejna gliwicka dzielnica utworzona niedawno, bo w 2018 
roku. Obejmuje tereny przed i za torami, różniące się historią, architekturą 
i innymi niepowtarzalnymi atutami. Spaja je hutnicza przeszłość.

Działające przy ul. Robot-
niczej Gliwickie Zakłady 
Urządzeń Technicznych, czyli 
dawna Królewska Odlewnia 
Żelaza z klimatycznymi wnę-
trzami (np. magazynem mo-
deli), to miejsce nierozerwal-
nie kojarzące się z patronem 
dzielnicy, Johnem Baildonem. 
Genialny szkocki konstruktor 
żył i pracował w końcówce 
XVIII i w pierwszej połowie 
XIX wieku. Zawitał na pruski 
Śląsk za sprawą hrabiego 
Fryderyka von Redena, dy-
rektora Wyższego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu 
(późniejszego pruskiego 
ministra zajmującego się 
uprzemysłowieniem Górne-
go Śląska). Przyjechał tu jako 
zaledwie 21-letni mężczyzna, 
by objąć stanowisko doradcy 
technicznego przy budowie 
Królewskiej Odlewni Żelaza. 
Młody wiek nie był prze-
szkodą – z zadania zapro-
jektowania i nadzorowania 
budowy wielkiego pieca hut-
niczego opalanego koksem 
w Gliwicach wywiązał się 
znakomicie. Następnie wraz 
z Janem Weddingiem, pod 
kierownictwem hrabiego 
Redena, nadzorował budo-
wę Królewskiej Huty Żelaza 
(Königshütte) w dzisiejszym 
Chorzowie.

Niedaleko GZUT-u znajdzie-
my następne miejsce zwią-
zane z dawnym przemysłem. 
To teren nekropolii przy ul. 
Robotniczej. Cmentarz został 
założony w 1808 roku jako 
miejsce pochówków, a jego 
powstanie wiąże się ściśle 
z rozwojem i działalnością 
gliwickiej huty. Prawdo-
podobnie cmentarz został 
założony z inicjatywy wspo-
mnianego Johna Baildona. 
I to on był jednym z pierw-
szych, którzy tam spoczęli. 
Grobowce na cmentarzu 
odznaczały się wyjątkowym 
pięknem. Przykładem niech 
będzie zachowany do dziś 
neoklasycystyczny architek-
toniczny pomnik sepulkralny 
W. Branda. Z innym obiek-
tem (widocznym jedynie 
na zdjęciach archiwalnych), 
usytuowa-
nym na 

końcu głównej osi, która 
przecina cmentarz, wiąże się 
tragiczna historia. To w kapli-
cy hrabiego Ferdynanda von 
Einsiedla albo w jej pobliżu, 
w czasie poplebiscytowym 
w 1922 roku, została ukryta 
amunicja, która eksplodo-
wała w czasie rewizji prze-
prowadzanej przez władze 
koalicyjne. Śmierć poniosło 
wtedy m.in. 20 żołnierzy 
francuskich.

Jacek Schmidt, znany gliwicki 
historyk, tak opisuje nekro-
polię w swojej książce: „Na 
cmentarzu spoczęli robot-
nicy, mistrzowie, urzędnicy, 
znani artyści plastycy i dy-
rektorzy. Spoczął tu w 1827 
roku wybitny budowniczy 
maszyn August Friedrich 
Holtzhausen, dyrektor gene-
ralny górnictwa hr. Einsiedel, 
który zmarł w Brzegu i także, 
mimo iż był protestantem, 
życzył sobie być pocho-
wanym wśród hutników. 
W 1835 roku pochowano 
tu ojca rzeźbiarza – Johan-
na Gottlieba Kalidego oraz 
zmarłą w wieku 64 lat żonę 
Holtzhau-
sena. 

W 1843 roku pochowano tu 
naczelnego dyrektora 
huty J. W. O. Schul-
tze, zaś 3 lata 
później spoczął 
tu Szkot John 
Baildon – 
współtwórca 
gl iwickiego 
hutnictwa”.

Nekropolia w ostat-
nich latach została zrewita-
lizowana (co być może brzmi 
dość dziwnie w zestawieniu 
ze słowem „cmentarz”) 
dzięki współpracy Stowarzy-
szenia Na Rzecz Dziedzictwa 
Kulturowego Gliwic Meta-
morfozy i Miasta Gliwice. 
W efekcie spod kaskad 
zimozielonego bluszczu wy-
łania się coraz więcej pięk-
nych, poddanych fachowej 

konserwacji 
n a g r o b -
ków. To nie 
zaskoczenie 
– prezeska sto-
warzyszenia Mał-
gorzata Malanowicz 
jest architektką zakochaną 
w przeszłości.

Część dzielnicy Baildona za 
torami to budynki przy obec-
nych ulicach Jana Gajdy, Idy 
i Samuela Bogumiła Lindego, 
zbudowane przez dawnego 
właściciela huty (znanej 
później jako huta 1 Maja 
i huta Gliwice). Gliwicka ko-
lonia domów powstała dla 
pracowników Zakładu Huld-
schinsky'ego. To taki minifa-
lanster. Tworzą go otoczone 
ogródkami małe, parterowe, 
bliźniacze domki z elewacja-
mi pierwotnie licowanymi 
cegłą (obecnie większość 
już jest ocieplona i wykoń-
czona tynkiem). Na starych 
mapach widać, że na ulicy 
Idy przewidziany był wspólny 
Schlafenhaus (dom noclego-
wy) oraz Konsum (sklep spo-

żywczy).  

To jedyne 
bardziej 
okazałe, 

wyróżnia-
jące się bu-

dynki zespołu. 
Przy kościele zapro-

jektowano trzeci wspólny 
obiekt – Spielschule (przed-
szkole). Docelowo osiedle 
miało składać się z większej 
liczby domów, jednak zreali-
zowano tylko część: 52 domy 
mieszkalne. Pochodzenie 
dawnych, niemieckich 
nazw wymienionych ulic: 
Susany (której już nie ma), 
Idy (jedyna nazwa, która po 
wojnie nie została zmienio-
na – widać nie kojarzyła się 
z niemiecką przeszłością), 
Oskara i Marthy – to imiona 
dzieci przemysłowca Oskara 
Huldchinsky'ego.

Na koniec nieco przewrotnie 
proponuję zwrócić jeszcze 
uwagę na sukcesywnie od-
nawiane secesyjne kamie-
nice przy ul. Chorzowskiej. 
Warto, choć nie łączą się 
z dawnym przemysłem.

Ewa Pokorska
miejski konserwator 

zabytków

Hutnicza Baildona

cmentarz Hutniczy przy ul. Robotniczej. 
Na zdjęciu poniżej nagrobek rzeźbiarza 
Theodora erdmanna Kalidego

Neogotycki  
kościół pw.  

św. Rodziny przy 
dawnej Kolonii  

Huldschinsky'ego

Z początkiem XX w. przy dzisiejszej  
ul. chorzowskiej stanęły  

efektowne secesyjne budynki, 
m.in. kamienica pod nr. 11

Detal  
z kamienicy przy  
ul. chorzowskiej 2
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Lwy czuwające u wejścia do siedziby Gliwickich 
Zakładów Urządzeń Technicznych 

Detal na elewacji  
kamienicy przy  
ul. chorzowskiej 36
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WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Do kieDy trzeba zlikwiDować 
stare kotły węglowe?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

 do 1 STYcZNIA 2022 r. – kotły, które wyprodukowano  
              przed 2007 rokiem.

 do 1 STYcZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007  
             a 2012 rokiem.

 do 1 STYcZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku  
            i zostały włączone do eksploatacji przed  
        1 września 2017 r.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte 
do 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa 
w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

SZErSZE 
iNForMaCJe:  
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W GLIWICACH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82

kto MoŻe się starać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na Co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 
5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

kieDy złoŻyć wNiosek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

ile MoŻNa zyskać?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi 
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego 
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normyEN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).
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„Czyste powietrze NaD gliwiCaMi” –  
Nowy MieJski prograM DotaCyJNy

DotaCJa z wFoŚigw  
(prograM „Czyste powietrze”)

kto MoŻe się starać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

Na Co? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup 
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ile MoŻNa zyskać?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

kieDy złoŻyć wNiosek? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi „kopciuchami”, 
których sporo jest jeszcze w domach jednorodzinnych. W ramach unijnego konkursu przygotowuje program 
„Czyste powietrze nad Gliwicami” przewidujący wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, 
którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie 
niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. 
Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany 
konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały 
konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport jest dostępny na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone. Do tematu będziemy 
powracać na łamach „MSI – Gliwice” i na stronie Gliwice.eu.

połĄCz DotaCJe z Miasta i wFoŚigw  
I UZYSKAJ DO 100% ZWrOTU  

KOSZTÓW INWESTYcJI

szersze iNForMaCJe: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21), tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, 
czw. w godz. 14.00–16.00), https://czystepowietrze.gov.pl

w gliwickim punkcie programu „Czyste powietrze”:
• poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
• otrzymasz pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
• z pomocą pracownika wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
• złożysz wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
• otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku 

o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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aKTUaLNOŚcI / KOMUNIKaTy

Gliwicki Klub Sportowy 
PIaST Sa, ul. Stefana 

Okrzei 20, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 

zgodnie z przepisami o udzielaniu 
zamówień na podstawie art. 275 p 1 ustawy  

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(DzU z 2019 r., poz 2019 ze zm.), pn.:

Pełna treść dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl

komunikaty

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej  

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  

z publikacją ogłoszenia, organizowanych 
wg procedur określonych Regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

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

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu otwartego,  

organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem  

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.

„Modernizacja  
pomieszczeń sanitarnych 

Hali nr III przy  
ul. Rybnickiej 47” 

– znak sprawy 
R01/18/2021.

Termin składania ofert:  
5 lipca 2021 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 
 5 lipca 2021 r. o godz. 10.00

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

Remont układu pomiarowego 
przepływu wody przez kocioł  
– WP-70 nr 1 i 2.

Termin składania ofert:  
5 lipca 2021 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
5 lipca 2021 r. o godz. 11.01

Przewóz zawodników i sztabu szkolenio-
wego I drużyny Gliwickiego Klubu Spor-
towego PIaST Sa z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Stefana Okrzei 20, od 1 sierpnia 
2021 r. do 31 lipca 2025 r.
Termin składania ofert: 8 lipca 2021 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2021 r., godz. 10.15

Najem obiektów gastronomicznych Gli-
wickiego Klubu Sportowego PIaST Sa 
na Stadionie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Stefana Okrzei 20 wraz z sukcesyw-
nym świadczeniem usług cateringo-
wych w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do  
30 czerwca 2025 r.
Termin składania ofert: 8 lipca 2021 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2021 r., godz. 10.15

Budowę przyłączy ciepłowni-
czych na terenie miasta Gliwice 
– 2 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert:  
2 lipca 2021 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
2 lipca 2021 r. o godz. 11.01

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki 
transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr 
ewid. nr rej. rok 

prod.
cena  

minimalna
[zł brutto]

Uwagi

1.
Walec drogowy HAMM 
HD-10
[2,5 t]

7-0148 --- 1996 7000,00
wycofany  

z eksploatacji,
uszkodzony

2.
Ciągnik rolniczy
Ursus 1222 HAMM HD
[6842 cm3]

7-0148 SG 0621 1995 13 500,00 wycofany  
z eksploatacji

3.
Samochód ciężarowy
IVECO TRAKKER 
AD410T41 [410 KM]

7-0209 SG 24951 2007 110 
000,00

wycofany  
z eksploatacji,
uszkodzony

4.
Samochód dostawczy
FORD TRANSIT Furgon 
2198 cm3 [100 KM]

7-0238 SG 2352H 2011 9500,00 wycofany  
z eksploatacji

Wszelkich informacji udziela: Pion Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 140.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 8 lipca 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zastrzega sobie prawo wyboru najkorzyst-
niejszej oferty.

Kolejne miejskie dotacje na wymianę przestarzałego ogrzewania, nasadzenia i wycinki drzew planowa-
ne w poszczególnych dzielnicach, zbliżające się głosowanie w Gliwickim Budżecie Obywatelskim – te 
sprawy omawiano 24 czerwca na spotkaniu kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic.
Zgodnie z deklaracjami kie-
rownictwa miasta, dzielnicowi 
radni co kwartał mają okazję 
do zapoznania się z najważniej-
szymi tematami, nad którymi 
pracują urzędnicy, zgłaszania 
uwag i dzielenia się pomysłami. 
W czwartkowej, zdalnej dyskusji 
uczestniczyli przedstawiciele 10 
Rad i Zarządów Dzielnic, prezy-
dent Gliwic Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Mariusz 
Śpiewok, sekretarz miasta 
Barbara Chamiga, dyrektor 
Centrum 3.0 Marta Kryś, za-
stępca naczelnika Biura Roz-
woju Miasta Anna Włodarczak 
oraz Justyna Małek z Referatu 
Utrzymania Zieleni Zarządu 
Dróg Miejskich. Pozostali chęt-
ni mogli śledzić transmisję na 
żywo w Internecie.

Anna Włodarczak przedstawiła 
założenia nowego, miejskiego 
programu dotacyjnego „Czyste 
powietrze nad Gliwicami”. Pro-
gram przygotowywany jest przez 
Wydział Środowiska oraz Biuro 
Rozwoju Miasta UM w ramach 
unijnego konkursu, w którym 
dla Gliwic przewidziano 7 mln 
zł. Przewiduje on wsparcie fi-
nansowe dla właścicieli budyn-
ków jednorodzinnych, którzy 
zastąpią nieekologiczne źródło 
ogrzewania ciepłem z sieci PEC, 
a w przypadku gdy jest to tech-
nicznie niemożliwe (bądź nieuza-
sadnione ekonomicznie), ogrze-
waniem gazowym, elektrycznym 
lub pompą ciepła. 

Opis możliwości aplikowania 
o nowe miejskie dotacje, ich 
wysokość oraz zasady udzie-
lania, a także sposób rozliczeń 

i kontroli zostaną określone 
w Regulaminie naboru wnio-
sków i realizacji projektu 
grantowego, który zostanie 
opublikowany w pierwszej 
połowie lipca. W tym czasie 
planowane jest również ogło-
szenie naboru wniosków w tym 
programie. O włączenie się 
w akcję informacyjną na ten 
temat poprosił przedstawi-
cieli dzielnic prezydent adam 
Neumann. – Jesteście Państwo 
najbliżej mieszkańców, wiecie, 
kto potrzebuje dodatkowego 
wsparcia, być może pomocy 
w załatwieniu formalności. 
Zachęcam także do bieżącego 
przekazywania informacji na te-
mat dotacji do wymiany ogrze-
wania i termomodernizacji, tych 
miejskich i tych oferowanych 
przez WFOŚiGW w ramach 
rządowego programu „Czyste 
powietrze”. Pomocą mogą 

służyć artykuły publikowane 
cyklicznie w Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice, na 
stronie Gliwice.eu jest stałe 
przekierowanie do szczegóło-
wych informacji. Staramy się 
pozyskiwać dodatkowe środki 
i uruchamiać kolejne dotacje, 
ale bez zaangażowania miesz-
kańców trudno będzie osią-
gnąć cele wskazane w śląskiej 
uchwale antysmogowej – mówił 
prezydent Gliwic.

Uczestnicy spotkania mogli się 
również zapoznać z planami 
ZDM oraz MZUK dotyczącymi 
drzew w poszczególnych dziel-
nicach. Łącznie w 2021 r. zosta-
nie posadzonych 1980 nowych 
drzew, 1579 planowanych jest 
do wycięcia. Szczegółową pre-
zentację na ten temat, wskazują-
cą dokładne lokalizacje, powody 
koniecznych wycinek oraz skalę 

i rodzaj nowych nasadzeń przed-
stawiła Justyna Małek z ZDM. 
– Zarówno ZDM, jak i MZUK 
podczas wszystkich prac zwią-
zanych z wycinką i pielęgnacją 
drzew kierują się względami 
bezpieczeństwa. Obie jednostki 
mają wykwalifikowaną kadrę – 
osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie i doświadczenie 
w pracy na terenach zieleni 
miejskiej. Należy pamiętać, że 
nawet z pozoru zdrowe drzewo 
może w rzeczywistości zagrażać 
bezpieczeństwu – wiele uszko-
dzeń czy chorób drzew nie jest 
widocznych na pierwszy rzut 
oka – mówiła. 

Marta Kryś, dyrektor Centrum 
3.0, przypomniała o zbliżającym 
się głosowaniu w tegorocznej 
edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Pozytywnie 
oceniono 174 projekty (164 

wnioski dzielnicowe oraz 10 
ogólnomiejskich), wyniki we-
ryfikacji wraz z uzasadnieniami 
ocen negatywnych można 
znaleźć na stronie internetowej 
Gbo.gliwice.eu. Ostateczna lista 
projektów, które pojawią się na 
formularzach do głosowania, 
zostanie opublikowana do 30 
lipca – po rozpatrzeniu ewentu-
alnych odwołań od negatywnych 
wyników weryfikacji. Głosować 
będziemy od 25 sierpnia do 15 
września, elektronicznie lub 
tradycyjnie – za pomocą pa-
pierowych formularzy. – Jak co 
roku będziemy Państwa prosić 
o aktywne włączenie się w pro-
mocję głosowania na projekty 
GBO. W tym roku odeszliśmy 
od kilkustronicowych, dużych 
kart. Formularz do głosowania 
będzie jedną kartką w formacie 
A5, co znacznie ograniczy koszty 
druku i transportu kart. Będzie 
też o wiele prostszy, co powin-
no wyeliminować część błędów 
powodujących nieważność gło-
su. Zaoszczędzone pieniądze 
zamierzamy wykorzystać m.in. 
na wsparcie Rad Dzielnic – np. 
szkolenia czy inicjatywy dzielni-
cowe – mówiła dyrektor Kryś.

Kolejne spotkanie kierownictwa 
miasta z Radami Dzielnic plano-
wane jest w trzecim kwartale 
tego roku. Warto zatem wie-
dzieć, kto jest członkiem Rady 
w naszej dzielnicy i na bieżąco 
zgłaszać Radzie pomysły i ewen-
tualne problemy do rozwiązania. 
Informacje kontaktowe można 
znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu), 
w dziale Rady Dzielnic.  (ap)

Porozmawiajmy o Gliwicach

http://www.piast-gliwice.nowybip.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://piast-gliwice.eu/
http://www.pwik.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://gliwice.eu
https://gbo.gliwice.eu/
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WaRTO WIeDZIeć 

Liczymy się!
aktualnie rachmistrzowie spisowi 
rozpoczęli przeprowadzanie wywia-
dów bezpośrednich w ramach Naro-
dowego Spisu Powszechnego Lud-
ności i Mieszkań 2021 – informuje 
Gminne Biuro Spisowe w Gliwicach. 
co to oznacza?

Rachmistrzowie skontak-
tują się z osobami, które 
nie spisały się samodziel-
nie przez Internet, nie spi-
sały się na infolinii ani nie 
uczestniczyły w wywiadzie 
telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1–3 
ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), nie można odmówić 
przekazania danych rach-
mistrzowi kontaktującemu się 
z osobami fizycznymi objętymi 
spisem. Udział w wywiadzie 
prowadzonym przez rachmistrza 
jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy 
posiada identyfikator za-
wierający:

1. imię i nazwisko wraz ze 
zdjęciem,

2. numer identyfikatora oraz 
hologram,

3. nazwę i logo wojewódzkie-
go biura spisowego, 

4. podpis osoby upoważ-
nionej do wystawienia 
identyfikatora,

5. okres, na jaki identyfikator 
został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość 
rachmistrza można spraw-
dzić na kilka sposobów:

• poprzez  specja ln ie 
przygotowaną aplikację 
dostępną na stronie  
rachmistrz.stat.gov.pl,

• poprzez kontakt z infolinią 
spisową pod numerem 
22/279-99-99, wy-
bierz 1 – Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań, a następnie 2 
– weryfikacja tożsamości 
rachmistrza,

• w przypadku wątpliwości 
o pomoc w weryfikacji 
można także poprosić 
policję.

Spis metodą wywiadu bezpo-
średniego w terenie prowa-
dzony jest przez rachmistrzów 
spisowych z zachowaniem 
standardowych zaleceń sani-
tarnych, zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa i zaleceniami. 

W trakcie przeprowadzenia 
wywiadów bezpośrednich rach-
mistrz spisowy powinien bez-
względnie dbać o zachowanie 

dystansu społecznego, a także 
realizować obowiązek zakry-
wania ust i nosa. Jeżeli respon-
dent jest objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, wywiad 
może odbyć się telefonicznie 
pod warunkiem przekazania 
rachmistrzowi numeru telefonu 
kontaktowego.

W Gliwicach spisało się 
około 38% osób.

Zachęcamy jednocześnie wszyst-
kich, którzy nie wywiązali się 
jeszcze z obowiązku przekazania 
danych przez Internet, aby uczy-

nili to, nie czekając na telefon 
bądź wizytę rachmistrza. Spisać 
się można, logując na stronie 
spis.gov.pl lub dzwoniąc pod  
numer infolinii spisowej: 
22/279-99-99 (opłata zgodna 
z taryfą operatora).

Wszystkie osoby, które samo-
dzielnie spiszą się przez Internet, 
mogą wziąć udział w loterii. Tę 
możliwość mają tylko osoby, 
które dokonają samospisu inter-
netowego i zarejestrują się do 7 
lipca br. – szczegóły na loteria.
spis.gov.pl.
 (SO)

GePaR zintegrowany 
z login.gov.pl

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 3 lipca elektrośmie-
ci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – dzielnica 

Kopernika, przy sanktuarium
• godz. 12.30–14.30 – Żerniki, 

ul. Żernicka.

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  
 (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

Zbiórka
elektrośmieci

Na Gliwickiej elektronicznej Platformie analityczno-Rozrachun-
kowej GePaR można sprawdzić wysokość naliczonych podatków 
lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzier-
żaw i bezumownego korzystania z nieruchomości, jak również 
opłacić je w terminie, bez wychodzenia z domu. Teraz też łatwiej 
zalogować się na GePaR-owe konto, bo platforma ta została zinte-
growana z ogólnodostępnym, publicznym serwisem login.gov.pl.

Wdrożenie integracji platformy 
GEPAR z Węzłem Krajowym 
Identyfikacji Elektronicznej 
(login.gov.pl) z jednej strony 
stanowi spełnienie wyma-
gań w stosunku do tego 
typu systemów określonych 
w obowiązujących przepisach 
prawa, a z drugiej jest istotnym 
ułatwieniem dla użytkowników 
GEPAR w zakresie ujednolice-
nia logowania tej platformy ze 
sposobem logowania do innych 
portali administracji publicznej. 
Przypominamy, że w serwisie 
login.gov.pl potwierdzamy 
swoją tożsamość za pomocą 
Profilu Zaufanego, e-dowodu 
lub usługi moje ID.

Projekt GEPAR został współ-
finansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014–2020.  
 (IN/kik)

https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
https://spis.gov.pl/
https://loteria.spis.gov.pl/
https://loteria.spis.gov.pl/
https://login.gov.pl/login/main
https://login.gov.pl/login/main
https://login.gov.pl/login/main
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OGŁOSZeNIa
oferty pracy

nabór nr  
KD.210.29.2021.BOI-2 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Biurze Obsługi Interesantów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 9 lipca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpa-
trywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 

poszukuje pracownika na stanowisko: 

specjalista ds. oprogramowania i baz danych
Miejsce Pracy: Gliwice.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• znajomość narzędzi bazodanowych,
• znajomość języków zapytań baz danych 

MSSQL, Postrgres,
• praktyczna znajomość tematyki konfigura-

cji serwerów web IIS, Apache.

Zakres obowiązków na ww. stanowisku 
obejmuje:
• wsparcie użytkowników w zakresie opro-

gramowania wykorzystywanego w PWIK,
• rozwój oprogramowania,
• prace związane z konfiguracją stacji ro-

boczych,
• współpraca z działami merytorycznymi,
• prowadzenie ewidencji pomocniczych.

Przedsiębiorstwo oferuje:

• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę,

• gwarancję rozwoju zawodowego,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• dofinansowanie do wczasów, pakietu me-

dycznego.
Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą 
pracy, prześlij CV, dołączając dokumenty po-
świadczające wykształcenie i uprawnienia lub 
inne poświadczające kwalifikacje i umiejęt-
ności, wraz z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadze-
nia procesu rekrutacji, na adres: Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice 
lub rekrutacja@pwik.gliwice.pl w tema-
cie „aplikacja na stanowisko: specjalista  
ds. oprogramowania i baz danych.”.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.18.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. nadzór nad systemami informatycz-

nymi Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami wspie-

rającymi pracę Zarządu Dróg Miej-
skich,

3. administrowanie siecią kompute-
rową Zarządu Dróg Miejskich,

4. zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich,

5. udzielanie pomocy pracownikom 
Zarządu Dróg Miejskich w zakresie 
technologii informatycznych,

6. bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe informatycz-

ne;
2. minimum 2 lata doświadczenia 

pracy na podobnym stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

4. niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

5. prawo jazdy kat. B;
6. znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym rozu-
mienie dokumentacji technicznej;

7. posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzymanie 
ciągłości pracy systemów informa-
tycznych oraz stanowisk pracy wy-
posażonych w komputery;

8. znajomość na poziomie administro-
wania systemami informatycznymi 
w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

modularne przełączniki siecio-
we HPE;

b) systemy bezpieczeństwa Firewall 
w szczególności bramy bezpie-
czeństwa internetowego Check 
Point;

c) systemy operacyjne (Windows 
Server 2008 / 2012 / 2016 oraz 
Windows 10);

d) administrowanie domeną Micro-
soft Active Directory oraz dystry-
bucją poprawek dla serwerów 
i stacji końcowych;

e) pakiety biurowe (Microsoft  
Office, Open Office);

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 6.7. 
w szczególności klastry wysokiej 
dostępności;

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów prawa z za-

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania administra-
cyjnego);

2. znajomość systemów operacyjnych 
Linux,;

3. znajomość działania i konfiguracji 
systemów RCP;

4. znajomość systemu zarządzania 
treścią Drupal;

5. umiejętność programowania skryp-
tów w Powershell;

6. znajomość central telefonicznych 
Panasonic;

7. znajomość obsługi baz danych:
a) Firebird od wersji 2.5,
b) Microsoft SQL Server 2008 / 

2012 / 2014;
8. Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych ECDL;
9. umiejętność redagowania pism 

urzędowych;
10. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji; 
11. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych),

2. możliwa praca w systemie zmiano-
wym,

3. praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

5. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

6. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

7. praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu,

8. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje;

5. formularz oświadczeń.
UWaGa – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaBORy.

Oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 22 lipca 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 26 lipca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 28 lipca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. Preferowany termin: 
1 września 2021 r.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach (ul. Płowiecka 31) oraz pod 
ogłoszeniem o naborze.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (j.t. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 
44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista  

ds. monitorowania systemów sieciowych
Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku 
odpowiedzialna będzie za realizację zadań 
w zakresie nadzoru nad systemami infor-
matycznymi.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń 

sieciowych LAN/WAN,
• nadzór nad prawidłową pracą systemów 

serwerowych oraz aplikacji sieciowych,
• weryfikacja poprawności wykonywania 

procesów backupu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spój-

ność dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości świadczo-

nych usług,
• współpraca z zespołem administratorów 

(pierwszy poziom HelpDesku).

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• znajomość podstaw administracji syste-

mami operacyjnymi (Linux, Windows),
• znajomość podstaw zagadnień protoko-

łów sieciowych oraz zarządzania sieciami 
komputerowymi,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz 
łatwość rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność (zmianowy czas pracy).

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub 

kursów obejmujących zakres opisany 
w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

nych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę 

w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofer-
tą, prześlij nam list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.sile-
sia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. monitorowania systemów sie-
ciowych” lub złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

ZaRZĄD BUDyNKÓW MIeJSKIcH II TOWaRZySTWO  
BUDOWNIcTWa SPOŁecZNeGO Sp. z o.o. w Gliwicach

OFeRTa PRacy Na STaNOWISKO 

INSPeKTORa DS. TecHNIcZNycH
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu : 1,0.
Zakres obowiązków:
• bieżąca kontrola stanu technicznego bu-

dynków,
• sporządzanie protokołów z przeprowa-

dzonych kontroli,
• przyjmowanie oraz rejestrowanie zgło-

szeń awaryjnych w sprawach uszkodzeń, 
usterek, wadliwego działania urządzeń 
i instalacji oraz elementów budyn- 
ków, 

• zlecanie napraw i remontów wynikających 
ze zgłoszeń,

• prowadzenie książek obiektów budow-
lanych dla każdego obiektu oraz kom-
pletowanie dokumentów dotyczących 
obiektów budowlanych w zakresie 
ustalonym w obowiązujących przepi-
sach prawa budowlanego i przepisach 
wykonawczych,

• sprawowanie nadzoru technicznego nad 
wykonywanymi pracami remontowymi 
i konserwacyjnymi,

• udział w komisjach powykonawczych prac 
remontowych,

• samodzielne rozwiązywanie problemów 
technicznych,

• obsługa korespondencji dotyczącej bie-
żącej obsługi mieszkańców,

• bieżąca współpraca z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych,

• przekazywanie i odbiór lokali mieszkal-
nych, użytkowych i garażowych,

• sporządzanie kart stanu technicznego 
przekazywanych lokali.

Wymagania:
• wykształcenie średnie budowlane lub 

wyższe budowlane,
• doświadczenie w pracy związanej z admi-

nistrowaniem nieruchomościami, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w bu-

downictwie,
• bardzo dobra znajomość oprogramowania 

MS Office,

• znajomość przepisów z zakresu prawa bu-
dowlanego oraz umiejętność stosowania 
ich w praktyce,

• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kontaktów z ludź-

mi. 
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze cza-

su pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój pracow-

ników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania dokumentów 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
2 lipca 2021 r.:
• za pośrednictwem poczty na adres: Za-

rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice, 
pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres e-mail: ka-
dry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów drogą 
elektroniczną należy podpisać dokumenty, 
wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć do 
e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi je-
dynie na wybrane oferty pracy. Informujemy, 
że skontaktujemy się z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz.1000).”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/300-00-48.

KIeROWNIK  
DZIaŁU KaDR I PŁac

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• prawidłowa i terminowa realizacja procesów ka-

drowo-płacowych oraz ich bieżąca optymalizacja,
• organizacja i nadzór pracy podległego zespołu,
• organizacja działań z obszaru HR (rekrutacje, szko-

lenia, systemy motywacyjne, wartościowanie sta-
nowisk pracy),

• bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, ubez-
pieczeń społecznych i przepisów podatkowych 
PIT – monitorowanie i identyfikacja zmian  
w przepisach mających wpływ na obowiązki  
w obszarze kadrowo-płacowym,

• reprezentowanie spółki przed PIP, Urzędem Pracy, 
ZUS, GUS, PFRON i innymi organami administracji 
państwowej,

• proponowanie i wdrażanie inicjatyw usprawnia-
jących funkcjonowanie zespołu i realizację zadań 
kadrowo-płacowych,

• koordynowanie procesów związanych z legalizacją 
zatrudnienia obcokrajowców.

Twój profil:
• minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa 

pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podat-
kowych dotyczących pracowników, PPK,

• doświadczenie w pracy w spółce zarządzającej 
taborem samochodowym będzie dodatkowym 
atutem,

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera  
i pakietu MS Office – znajomość programu ka-
drowo-płacowego Comarch Optima będzie do-
datkowym atutem,

• wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie komu-
nikacji, budowania relacji i współpracy z pracow-
nikami na każdym szczeblu organizacji,

• samodzielność i umiejętność poszukiwania roz-
wiązań.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istnie-

jącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta Mul-
tisport po roku zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie aplikacji 
na adres  sekretariat@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-in-
formacyjnego.

http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja@pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:kadry@tbs2.pl
mailto:kadry@tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
mailto:sekretariat@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIa
oferty pracy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku opiekuna  
zwierząt – akwarysty w Palmiarni Miejskiej  

przy ul. Fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie min. średnie,
• doświadczenie ściśle w branży akwa-

rystycznej,
• podstawy obsługi komputera.

Mile widziane:
• uprawnienie płetwonurka na poziomie 

minimum P1,
• umiejętność pracy w zespole,
• uprawnienia do obsługi urządzeń elek-

trycznych do 1 kV,
• dyspozycyjność.

Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• pielęgnacja zbiorników ekspozycyjnych 

i zbiorników zaplecza,
• opieka nad fauną i florą akwarystyczno-

-terrarystyczną,
• obsługa urządzeń technologicznych 

w pawilonach akwarystycznych,
• utrzymanie czystości – szczególnie w za-

pleczach akwarystyki,
• monitorowanie i analiza parametrów 

wody akwarystycznej przy wykorzysta-
niu sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (telefon 
32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@
mzuk.pl, w terminie do 9 lipca 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku opiekun  
zwierząt – kierowca w Schronisku dla zwierząt  

przy ul. Wschodniej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• prawo jazdy kat. B,
• dyspozycyjność (praca zmianowa).
Mile widziane: 
• doświadczenie w pracy ze zwierzętami,
• dobry stan zdrowia pozwalający na 

pracę ze zwierzętami.
Do podstawowych obowiązków pracow-
nika na ww. stanowisku będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• bezpieczne i łagodne obchodzenie się 

ze zwierzętami,
• utrzymanie w czystości pomieszczeń 

i wybiegów dla zwierząt,
• zgłaszanie przełożonym o złym sta-

nie zdrowia zwierząt oraz o awariach 
i usterkach,

• wyjazdy interwencyjne do zwierząt 
bezdomnych i zwierząt, które uległy 
wypadkom drogowym,

• utrzymanie w czystości samochodu 
interwencyjnego oraz dbanie o jego 
należyty stan techniczny.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 

Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tele-
fon 32/335-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie do 9 lipca 
2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

nierucHomoŚci

 

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

telefoniczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów  
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92  
lub 32/444-23-93.

● technolog cNc 
wykształcenie wyższe; oso-
by chętne do przyuczenia; 
bardzo dobra znajomość rys. 
technicznego oraz AutoCAD; 
zakres obowiązków: pisanie 
programów na maszyny CNC 
(wypalarka gazowa/plazmo-
wa), planowanie produkcji 
pod kątem palenia, raporto-
wane zużyć materiałów; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Zabrze;

● asystentka/higienistka  
    stomatologiczna 

wykształcenie wyższe kie-
runkowe lub w trakcie nauki; 
umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, sumien-
ność, dokładność, dobra orga-
nizacja pracy; asystowanie przy 
zabiegach stomatologicznych 
– praca na „cztery ręce”, przy-
gotowywanie stanowiska pracy 
oraz dbanie o higienę w ga-
binecie, utrzymanie czystości 
na swoim stanowisku pracy, 
sterylizacja narzędzi i sprzętu; 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● konserwator   
    oczyszczalni ścieków 

wykształcenie zawodowe; 
obsługa komputera; dyspozy-
cyjność; nienormowany czas 
pracy; obsługa przydomowych 
oczyszczalni ścieków; miejsce 
pracy: Sośnicowice;

● magazynier 
wykształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań; uprawnienia 
na wózki widłowe mile widzia-
ne; pracodawca przyuczy do 
wykonywania zawodu; chęci 

do pracy; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice;

● sprzedawca w sklepie  
    mięsnym 

wykształcenie: brak wyma-
gań; aktualna książeczka sa-
nepidowska; doświadczenie 
oraz umiejętność obsługi ka-
sy fiskalnej – mile widziana; 
sprzedaż mięsa i wędlin; dwie 
zmiany w godz. 6.00–17.00; 
miejsce pracy: Gliwice;

● wychowawca 
wykształcenie wyższe: peda-
gogika, pedagogika specjalna, 
psychologia, praca socjalna, 
nauki o rodzinie lub na innym 
kierunku, którego program 
obejmuje resocjalizację, pra-
cę socjalną, pedagogikę opie-
kuńczo-wychowawczą lub na 
dowolnym kierunku, uzupeł-
nione studiami podyplomo-
wymi w zakresie psychologii, 
pedagogiki, nauk o rodzinie; 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe; niekaralność, kan-
dydat nie może być pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest mu 
zawieszona ani ograniczona; 
zakres obowiązków: praca 
opiekuńczo-wychowawcza 
z dziećmi pozbawionymi opieki 
rodzicielskiej w wieku od 10–
18 lat; miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz, operator linii  
   produkcyjnej 

wykształcenie zawodowe; 
znajomość rysunku technicz-
nego; może być osoba chętna 
do przyuczenia; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy  
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 24 czerwca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa użytkowania wie-
czystego gruntu i prawa własności 
budynku: 
• prawo użytkowania wieczyste-

go Gminy Gliwice ustanowio-
ne do 5 grudnia 2089 r., obej-
mujące działkę nr 216, obręb 
centrum, o pow. 0,0474 ha, 
stanowiącą własność Skarbu 
Państwa oraz prawo własno-
ści budynku położonego przy 
ul. Romualda Traugutta 3 
w Gliwicach, o pow. użyt-
kowej budynku 268,00 m², 
stanowiącego własność Gmi-
ny Gliwice, wpisane do KW 
GL1G/00061551/9, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 13 lipca 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146*.
cena wywoławcza nieruchomości: 
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.) nieruchomość obejmująca działkę  
nr 216, obręb Centrum, zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 
2021 r.
-------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości:
• działka nr 292, obręb czecho-

wice Zachód, przy ul. Grzy- 
bowej w Gliwicach, o pow. 
0,2903 ha, użytek: RIVb – 
grunty orne (0,2701 ha), 
B – tereny mieszkaniowe 

(0,0202 ha), zapisana w KW 
nr GL1G/00014878/3.

Termin przetargu: 18 sierpnia 2021 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 
553 200,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatko-
wana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.).
Wadium: 55 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 
2021 r.
-------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności części nie-
ruchomości niezabudowanej ozna-
czonej jako:
• działka nr 515, obręb Przed-

mieście, położonej w Gli-
wicach na północ ul. Da- 
szyńskiego, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, użyt-
ki: RIIIa – grunty orne, pow. 
0,5268 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00036169/0.

Termin przetargu: 24 sierpnia 2021 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 942 800,00 zł 
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 94 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 
2021 r.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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 adre-
sem: msip-mapa.um.gliwice.pl/portal w zakładce geoportal inwestora / 

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają  

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

ZaRZĄD BUDyNKÓW  
MIeJSKIcH I TOWaRZySTWO 

BUDOWNIcTWa SPOŁecZNeGO 
Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora ds. energetycznych

nr ref. 005/PK/2021
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• współudział przy rozlicze-

niach centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użyt-
kowej,

• prowadzenie spraw zwią-
zanych ze zmianami syste-
mów ogrzewania,

• zlecanie oraz opiniowanie 
dokumentacji projektowych 
związanych ze zmianami 
systemów grzewczych,

• obsługa programu DOM- 
-5 w zakresie kompetencji 
działu,

• uczestnictwo w komisjach 
i wizjach lokalnych dot. 
centralnego ogrzewania 
w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompleto-
wanie dokumentacji we-
dług zakresu obowiązków.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/

wyższe techniczne,
• co najmniej 2-letnie do-

świadczenie, mile widziane 
w branży energetycznej,

• biegła znajomość MS Offi-
ce, doświadczenie w pracy 
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• umiejętność zarządzania 
czasem,

• przedsiębiorczość, konse-
kwencja w działaniu,

• wysokie umiejętności ko-
munikacyjne oraz w pracy 
zespołowej,

• profesjonalizm w dzia-
łaniach, wysoka kultura 
osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawo-

dowego,
• pełną wyzwań pracę w fir-

mie o ugruntowanej pozy-
cji na rynku.

Zainteresowane osoby, speł-
niające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl, z podaniem 
numeru referencyjnego i do-
piskiem „Aplikacja na stano-
wisko inspektora ds. ener-
getycznych”, w terminie do  
15 lipca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo 
do odwołania naboru bez po-
dania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że 
skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć 
klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. O ochro-
nie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”. 

Numer naboru: GODS-KD.210.3.2021
centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola 

terminów płatności oraz opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych 

wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, pro-
wadzenie ewidencji wykorzystanych 
środków, bieżące uzgadnianie wydat-
ków z kosztami,

• przygotowywanie danych do sprawoz-
dań, przygotowywanie przelewów 
bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany pla-
nów finansowych,

• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapo-
trzebowania na środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji księgowej środ-
ków trwałych oraz uzgadnianie z ewi-
dencją księgową,

• prowadzenie kont pozabilansowych 
(998,980,976),

• pomoc w opracowywaniu rocznych 
planów finansowych jednostki, 

• doraźne zastępowanie głównego księ-
gowego. 

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy 

lub średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych.

Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budże-

towej, finansów publicznych, przepisów 
podatkowych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej 
sektora jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,

• umiejętność samodzielnego wykony-
wania zadań.

cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, 

odporność na stres, rzetelność, wysoka 
kultura osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 

(II piętro), brak windy.
2. Warunki pracy: praca w budynku niedo-

stępnym dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w pozycji siedzą-
cej, praca z komputerem przy monitorze 
ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na 1 etat w równoważ-
nym systemie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gods.
gliwice.pl/do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadcza-
jących posiadane doświadczenie zawo-
dowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gods.gliwice.pl/
do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia 
kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłu-
maczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 16 lipca 2021 r. w siedzibie 
głównej Centrum przy ul. Zwycięstwa 1 
(sekretariat, II piętro). 
• osobiście w zaklejonej kopercie opa-

trzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – starszy księgowy”, nume-
rem ogłoszenia oraz imieniem i nazwi-
skiem kandydata,

• za pośrednictwem operatora pocztowe-
go (decyduje data wpływu do siedziby 
Centrum),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć ska-
ny wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system 
e-PUAP.

Dokumenty złożone po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami odbędą się 19–30 lipca 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci 
zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pra-
cownika realizującego wyżej opisany zakres 
zadań to starszy księgowy.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji po-
siadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego 

kandydata podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, tj. imię, 

nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego),

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrud-
nieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepeł-
nosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

Kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zobowiązany jest 
do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 
– Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze jest dostępny na stronie www.
gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.
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OGŁOSZeNIa
nierucHomoŚci

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

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

UL. KRÓLOWeJ JaDWIGI 10, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 75,00 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, spiżarka, przedpokój oraz pomiesz-
czenie higieniczno-sanitarne, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 13 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 9 lipca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. BŁOGOSŁaWIONeGO cZeSŁaWa 32, 
lokal nr 14, II piętro, pow. 33,77 m2  
+ piwnica: 3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem do Wc znajdującym się na 
klatce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu

Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 84 100,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 12 lipca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. USZcZyKa 7, lokal nr 3, parter, pow. 
58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 149 700,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 13 lipca 2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, 
telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. WySZyŃSKIeGO 14D, lokal nr V, piw-
nica, parter, I piętro, pow. 1147,79 m2; 
piwnica: 22 pomieszczenia, 6 korytarzy,  
1 pomieszczenie sanitarne i Wc; parter:  
9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 1 pomiesz-
czenie sanitarne, 6 Wc; i piętro: 4 po-
mieszczenia, 3 korytarze, sala główna, 
3 Wc; lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 2 536 500,00 zł
Wadium: 126 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 8 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 5 lipca 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2021 r.

UL. BŁOGOSŁaWIONeGO cZeSŁaWa 50, 
lokal nr I, parter, pow. 16,47 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 39 900,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 12 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 8 lipca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 
15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. NaSyP 4a, lokal nr I, parter, pow.  
48,39 m2, 2 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 152 800,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 

się do 12 lipca 2021 r. z ROM 2, Oddział 1 ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. MONIUSZKI 10, lokal nr I, IV piętro, 
pow. 33,54 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 12 lipca 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, tele-
fon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. RyNeK 2, lokal nr III, I piętro, pow. 
91,08 m2, 2 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 395 500,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 12 lipca 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, tele-
fon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. DUBOIS 6, lokal nr 8, IV piętro, pow. 
24,88 m2 + pom. gospodarcze: 15,40 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 45 400,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 lipca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 13 lipca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę 
ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. 
dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania cOVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz 
zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl 
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
3 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 592, obręb Kłodnica, 
położonej przy ul. Owczarskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Gminy Gliwice, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta nr GL1G/00034007/3.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 592, obręb Kłodnica, położona 

przy ul. Owczarskiej w Gliwicach, pow. 
gruntu 0,0503 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe, KW GL1G/00034007/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest przy ul. Owczar-
skiej w Gliwicach, w odległości ok. 3 km od 
centrum miasta. W sąsiedztwie znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, tereny kolejowe, 
ogródki działkowe i tereny zadrzewione. Te-
ren działki płaski, częściowo ogrodzony, o na-
wierzchni gruntowej z zielenią nieurządzoną 
i pojedynczymi drzewami. Działka w kształcie 
zbliżonym do prostokąta. Skomunikowanie 
przedmiotowej działki powinno się odbywać 
bezpośrednio do drogi publicznej ul. Owczar-
skiej. Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce 
nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, 
stanowiącej infrastrukturę drogową, będą-
cą własnością Miasta Gliwice. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, 
które mogą być zlokalizowane na przedmio-
towej działce, odpowiada za nie właściciel. 
Na lata 2020–2027 zaplanowana została 
inwestycja na działce drogowej polegająca 
na budowie kanalizacji deszczowej w ul. 
Owczarskiej. W granicach przedmiotowej 
działki może przechodzić sieć drenarska, 
w momencie przeprowadzania jakichkol-
wiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia wła-
ściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W sąsiedztwie znajdują się sieci: wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektro-energetyczna, 
gazowa oraz teletechniczna. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 592, obręb Kłodnica, położona jest 
na terenie, dla którego od 17 października 
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po zachodniej stronie ul. 
Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze. Plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr 
XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2909. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 
592, obręb Kłodnica, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem: 
5mn – co oznacza: tereny mieszkaniowe 
o średniej intensywności zabudowy – nowe. 
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1Mn 
do 22Mn ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na i jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciąż-

liwe, 
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia 

sportowo-rekreacyjne służące obsłu-
dze mieszkańców oraz przydomowe 
ogrody, 

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej. (...);

4) zakazy: (...) 
b) lokalizacji hurtowni, usług produkcyj-

nych oraz warsztatów i wolno stoją-
cych budynków gospodarczych, (...). 

Dla terenu o symbolu 5Mn ustalone zostały 
w planie nieprzekraczalne linie zabudowy. 
Teren w ww. planie położony jest w granicach 
ścisłego obszaru rewitalizacji.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 sierpnia 2021 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i ko-
munikaty”. 
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.) – organizator przetargu, na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem 
przetargu, może zamieścić w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.
5. cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
161 000,00 zł
Wadium: 16 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1610,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

6. Wadium
Wadium w wysokości 16 100,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 592, obręb Kłodnica, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
27 lipca 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie 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 zawia-
domieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą – 
okazanie aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej) 
– wydruk z KRS/CEIDG,

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

8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-3758/21 z 9 marca 2021 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 592, obręb Kłodnica, 
położona przy ul. Owczarskiej w Gliwicach, 
stanowiąca własność Gminy Gliwice, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00034007/3 i podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpły-
nęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu 
tj. do 2 września 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, 
pokój nr 17 lub telefonicznie: 32/338-64-10 
lub 32/338-64-41, 32/338-64-11, 32/338-
-64-12.
8.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej https://gliwice.eu/ 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
8.8. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 
z późn. zm.).

INFORMacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHRONIe DaNycH  
OSOBOWycH ZBIeRaNycH PRZeZ URZĄD MIeJSKI W GLIWIcacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycię-

stwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których 

Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

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

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem 

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pań-

stwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację 

usługi.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (https://gliwice.eu/) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 102/2021 do 13 lipca 2021 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 103/2021 do 13 lipca 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
https://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZeNIa
nierucHomoŚci

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
8 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 
nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowa-
ne działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 571 000,00 zł
Wadium: 157 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 710,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki 
nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb 
Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 czerwca 2021 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tere-

ny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00028499/3,

• działka nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00091344/4,

• działka nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00034552/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Kompleks przedmiotowych działek położony we wschodniej 
części miasta, w odległości ok. 5,5 km od centrum i ok. 3 km 
od wjazdu na autostradę A1. 
Niezabudowana działka nr 1334 stanowi grunt przyległy 
do budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego się na 
sąsiedniej działce nr 1335/7. Granice działki mają kształt 
zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do następujących 
sieci uzbrojenia technicznego:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Niezabudowana działka nr 1335/5 jest niezagospodarowana, 
częściowo porośnięta zielenią niską i pojedynczymi drzewa-
mi. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Przez działkę 
przebiegają sieci:
• ciepłownicza, 
• teletechniczna, 
• kanalizacyjna, 
• elektroenergetyczna. 
Działka ma również dostęp do sieci wodociągowej i gazowej.
Działka nr 1335/7 zabudowana jest budynkiem miesz-
kalno-użytkowym o powierzchni użytkowej wynoszącej  
790,86 m2, w tym: powierzchnia mieszkalna wynosi:  
258,36 m2, powierzchnia użytkowa wynosi: 532,50 m2. Dodat-
kowo budynek ma piwnicę o powierzchni 49,73 m2. Pozostała 
część działki stanowi podwórze z zielenią. Granice działki 
tworzą kształt nieregularny.
Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Budynek usytuowany na dz. 1335/7 jest dwukondygnacyjny 
w części wschodniej z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyj-
ny w części zachodniej, wybudowany w technologii tradycyjnej. 
Budynek nie jest użytkowany. Wyposażony jest w instalację 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy kompleksu nieruchomości.
Skomunikowanie działek powinno odbywać się od strony  
ul. Żeromskiego poprzez bezpośredni zjazd z działki drogowej 
nr 1978. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego za-
sadnym będzie umieszczenie słupków blokujących przy granicy 
z działką nr 1335/4 w celu wyeliminowania niepożądanego 
przejazdu w kierunku ul. Sikorskiego. 
Warunki włączenia działek do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia 
ruchu drogowego, jego struktury oraz innych nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
We wschodniej części działki nr 1335/5, wzdłuż jej granicy 
z działką nr 1336 i 1337, przebiega miejska sieć ciepłownicza 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, biegnąca od ul. Sikorskiego do 
budynku położonego na działce nr 1336. Należy zachować 
strefę ochronną i przepisy odległościowe od ewentualnej 
planowanej budowy budynków.
Dla planowanej inwestycji na cele budownictwa mieszkanio-
wego wielorodzinnego, należy zapewnić miejsca parkingowe 
w ilości co najmniej 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego, 
a także min. 2 miejsca postojowe dla 100 m2 pow. użytkowej 
lokalu handlowego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć 
drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy 
przeprowadzaniu prac.
Obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 

nr 1335/5 w zakresie sieci preizolowanej o łącznej pow. 

91,30 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o.,

• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 
nr 1335/5 w zakresie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 150 mm o łącznej pow. gruntu objętego słu-
żebnością wynoszącej 89,03 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00091344/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do 
treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania te-
renu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks 
działek. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym: 32/338-64-09, 32/338-64-12 lub 
e-mailowym: gn@um.gliwice.pl – na co najmniej dwa dni 
przed planowanym terminem wizji.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla ob-
szaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 1334, 
1335/5 oraz przeważająca część działki nr 1335/7, obręb 
Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
26 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: drobna wytwórczość, usługi.
Dla terenu o symbolu 26 MW obowiązują następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia:
(…) przeznaczenie uzupełniające może występować samo-
dzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem 
podstawowym (…),
zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, 
kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym 
stopniu uciążliwości dla otoczenia,
zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla terenu o symbolu 26 MW ustalone zostały w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy.
Pozostała część działki nr 1335/7 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 05 KDZ 1/2, co oznacza: tereny dróg 
publicznych klasy zbiorczej, które zaliczone zostały do terenów 
infrastruktury i komunikacji. Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach nie planuje regulacji pasa drogowego, obejmu-
jącego m.in. działkę nr 1335/7.
Równocześnie, przedmiotowy kompleks nieruchomości znaj-
duje się w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumen-

towane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów 
węgli o nr 338,

• obszaru rewitalizacji.
Budynek na działce nr 1335/7 w planie objęty został ochroną 
konserwatorską. Projekt przebudowy lub remontu budynku 
powinien uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora 
Zabytków Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu po-
wierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, 
obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 września 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 157 100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1334, 1335/5, 1335/7, 
obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 1 września 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

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

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 z 26 stycznia 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 
1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, 
położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowe-
go kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 8 października 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021  
z 26 stycznia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-
-12, 32/338-64-41.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej https://gliwice.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 ze zm.).

INFORMacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHRONIe DaNycH OSOBOWycH 
ZBIeRaNycH PRZeZ URZĄD MIeJSKI W GLIWIcacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując 

formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku 
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 272/2021, 275/2021, 283/2021, 285/2021, 

290/2021 do 8 lipca 2021 r.,
• nr 257/2021, 264–265/2021, 267–269/2021, 

271/2021, 274/2021, 278/2021, 280/2021, 
291/2021 do 9 lipca 2021 r.,

• nr 298/2021, 307/2021, 317–318/2021, 320/2021 
do 14 lipca 2021 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-loka-
li-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-mia-
sta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU  z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-

dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) zarówno Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwi-
ce.eu), jak i Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(bip.gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomo-
ści przeznaczone do dzierżawy, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/16/2021 do 8 lipca 2021 r.,
• nr ZDM/24/2021 do 8 lipca 2021 r.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl
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http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://zdm.bip.gliwice.eu
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OGŁOSZeNIa

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe  
od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej – etap I.

(sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice numer XIX/369/2020 z 24 września 2020 r.  
oraz uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/496/2021 z 25 marca 2021 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a 
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 
z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), a tak-
że zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
od 8 lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a). 
Sposoby zapoznania się z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozą oddzia-
ływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzen-

ne/Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzen-

nej (Geoportale/Geoportal planistycz-
ny, „MPZP wyłożenie publiczne”),

• kontakt telefoniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzenne-

go UM w Gliwicach, którzy udzielać 
będą odpowiedzi na pytania doty-
czące ww. projektu planu – pod nr. 
tel. 32/338-65-09, 32/338-65-10, 
w godzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach poprzez e-mail: pp@
um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miej-
scowego planu i prognozy oddzia-
ływania na środowisko w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 
Gliwice, ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie cOVID-19 
oraz związany z nim ograniczony dostęp 
do budynku urzędu, preferowane są 
pierwsze cztery sposoby zapoznania się 
z projektem planu i prognozą. Bezpo-
średni wgląd do ww. dokumentów jest 
możliwy po wcześniejszym telefonicz-
nym umówieniu wizyty z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach (nr tel. 32/338-65-10, 
32/338-65-09). 
Powyższe obostrzenia obowiązują do 
czasu utrzymania ograniczeń wynika-
jących z zagrożenia cOVID-19.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozpocznie się 27 lipca 2021 r. 
o godz. 18.00. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 dys-
kusja publiczna zgodnie z art. 8d usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym odbędzie się wyłącznie 
za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, tj. w formie online na 
platformie Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące spo-
sobu uczestniczenia w dyskusji publicz-
nej on-line zamieszczone zostaną w BIP: 
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe 
oraz w MSIP: https://msip.gliwice.eu/
service-3100-1151-115-1400003368-5e-
531c8eab1800d61348da26778bef2d.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji 
publicznej, w tym zadawać pytania pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 
poprzedzającego dzień dyskusji na adres 
e-mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko 
i imię lub nazwę firmy/instytucji, adres 
lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres 
e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Pań-
stwo link (na podany adres e-mail) do 
zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wy-
mienionej wyżej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do 11 sierpnia 2021 r.: 

• w formie papierowej – drogą 
pocztową, na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowa-
nia Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, 
w  Punkcie Obsługi Interesantów 
– na stanowiskach informacyjno-
-podawczych, w godzinach pracy 
urzędu,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail: 
pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również podczas 
dyskusji publicznej, zorganizowanej za 
pomocą środków porozumiewania się 
na odległość, poprzez transmisję obra-
zu i dźwięku oraz zapis tekstowy (czat).
Uwagę można przygotować w Geoporta-
lu planistycznym pod adresem: (https://
msip.gliwice.eu / geoportale / Geopor-
tal planistyczny) za pomocą narzędzia 
Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie 
wniosków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta Gliwice – Rada 
Miasta Gliwice.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego miasta Gliwice”
(sporządzonej na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIV/495/2021 z 25 marca 2021 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 11a pkt 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późń. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 z późń. zm.), 
a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu zmiany fragmentu studium wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko od  8 lipca 2021 r. do 
28 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres:  
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a). 
Sposoby zapoznania się z projektem zmiany fragmentu 
studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia i ko-

munikaty),
• pod adresem: https://msip.gliwice.eu/service-3100-1151-

115-1400003426-a8a3cd54a8362f4394369aff07abc727,
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania 

Przestrzennego UM w Gliwicach, którzy udzielać będą 
odpowiedzi na pytania dotyczące ww. projektu zmiany 
fragmentu studium – pod nr tel. 32/338-65-09, 32/338-
-65-10, w godzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Plano-
wania Przestrzennego UM w Gliwicach poprzez e-mail: 
pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu zmiany fragmentu studium 
i prognozy oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie cOVID-19 oraz związany z nim 
ograniczony dostęp do budynku urzędu, preferowane są 

pierwsze cztery sposoby zapoznania się z projektem zmiany 
fragmentu studium i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. 
dokumentów jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM w Gliwicach (nr tel. 32/338-65-10, 
32/338-65-09). 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania 
ograniczeń wynikających z zagrożenia cOVID-19.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
zmiany fragmentu studium rozpocznie się 27 lipca 2021 r. 
o godz. 16.00. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna 
zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym odbędzie się wyłącznie za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, tj. w formie online na 
platformie Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia 
w dyskusji publicznej on-line zamieszczone zostaną w BIP: 
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe oraz w MSIP: https://
msip.gliwice.eu/service-3100-1151-115-1400003368-5e-
531c8eab1800d61348da26778bef2d.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym 
zadawać pytania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do 
dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres e-mailowy: 
pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę 
firmy/instytucji, adres lub siedzibę firmy/instytucji oraz 
adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na 
podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 wymienionej wyżej ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany 

fragmentu studium. Uwagi należy 
składać na piśmie do Prezydenta 
Miasta Gliwice z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do   
18 sierpnia 2021 r.: 
• w formie papierowej – drogą 

pocztową, na adres: Urząd Miej-
ski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, 
w  Punkcie Obsługi Interesantów 
– na stanowiskach informacyjno-
-podawczych, w godzinach pracy 
urzędu,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail: 
pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również pod-
czas dyskusji publicznej, zorganizo-
wanej za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość, poprzez 
transmisję obrazu i dźwięku oraz 
zapis tekstowy (czat).
Uwagi mogą również dotyczyć pro-
gnozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnio-
nych przez Prezydenta Miasta Gliwice 
– Rada Miasta Gliwice.

oGŁoSZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

oGŁoSZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

INFORMacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHRONIe DaNycH OSOBOWycH 
ZBIeRaNycH PRZeZ URZĄD MIeJSKI W GLIWIcacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 

(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając 
dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna  
przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania 

zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz 
inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których 

dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do danych 

osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych  

w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 

źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem 

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pań-
stwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności 
podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHRONIe DaNycH OSOBOWycH 
ZBIeRaNycH PRZeZ URZĄD MIeJSKI W GLIWIcacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 

(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając 
dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwa-
rzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykony-

wania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8..

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL 
oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, 

w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do danych 

osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych 

w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne infor-

macje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano  
(art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone 

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności 
podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych 
może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadmi-
nistratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZaGoSpoDaroWanie prZeStrZenne
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OGŁOSZeNIa

aB.6740.7.7.2020 z 21 czerwca 2021 r.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale

Numer działki wchodzącej 
w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Numer działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 301 301/1 0,0700 301/2 1,3134 Centrum
2. 305 305/1 0,0035 305/2 0,1759 Centrum

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

Numer działki po podziale Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej 
podziałowi Obręb

Lp. 1 2 3
1. 301/1 301 Centrum
2. 305/1 305 Centrum
3. ------ 418 Centrum
4. ------ 419 Centrum 
5. ------ 422 Centrum
6. ------ 423 Centrum
7. ------ 425 Centrum
8. ------ 427 Centrum

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdu:
Tabela nr 3

Numer 
działki 

po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac ograniczających 
korzystnie z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5
Obręb centrum

1. ------ 266/2 GL1G/00078989/0 1,0
Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego.

2. ------ 268 GL1G/00078989/0 1,0
Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego.

3. ------ 296 GL1G/00053840/3 6,0 Przebudowa zjazdu.

4. ------ 418 GL1G/00057351/6 30,0
Budowa sieci elektroenergetycznej 
oświetlenia ulicznego, budowa sieci 
kanalizacji deszczowej, przebudowa 

sieci elektroenergetycznej.

5. ------ 421 GL1G/00052355/9 4,0 Przebudowa sieci 
elektroenergetycznych.

6. ------ 426/2 GL1G/00057351/6 8,0 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

V. Ww. decyzją zezwolono na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, poza liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane:
Tabela nr 4

Numer 
działki 

po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

Zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

Lp. 1 2 3
Obręb centrum

1. ---- 245
Budowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowa sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, przebudowa nawierzchni 
zjazdu i zieleńca.

2. 301/2 301
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz 

osprzętu sygnalizacji świetlnej (kanalizacja kablowa i studzienka wraz 
z okablowaniem).

POUcZeNIe
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania 

z pracownikiem prowadzącym sprawę – Michałem Chmielewskim – pod numerem telefonu: 32/239-12-64.  
Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów 
odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735).

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

obWieSZcZenia

obWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 735), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1363 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice zawia-
damia, że 15 czerwca 2021 r. wydał decyzję nr 3/2021 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy Piwnej wraz  
z przebudową skrzyżowania  

ulicy Piwnej z ulicą ks. H. Hlubka  
w Gliwicach” (droga powiatowa nr 7235 S), 
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwe-

stycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyzna-

czony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gliwice – 

Miasto na prawach powiatu nieruchomości znajdu-
jących się w liniach rozgraniczających teren,

• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy i budowy/przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu i przebudowy 
zjazdu oraz określono ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i rów-
nocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren in-
westycji drogowej, na prowadzenie robót budowla-
nych towarzyszących realizacji inwestycji, w oparciu 
o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających 

pas drogowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. 
Piwnej i ul. ks. H. Hlubka (droga powiatowa nr 7235S) 
(w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb ewidencyjny centrum: 301/1 (301), 305/1 
(305), 418, 419, 422, 423, 425, 427. 

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi 
pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu 
– w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8  
lit. e, h), to jest budowy/przebudowy istniejących 
sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdu:
obręb ewidencyjny centrum: 266/2, 268, 296, 418, 
421, 426/2. 

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi 
inwestycję, na których inwestor prowadził będzie 
roboty budowlane towarzyszące realizacji inwestycji 
w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane (w nawiasie podano 
pierwotny numer działki):
obręb ewidencyjny centrum: 245, 301/2 (301). 

aB.6740.7.1.2021 z 23 czerwca 2021 r.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Numer działki 

wchodzącej w pas 
drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Numer działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6

1. 159/4 159/7 0,0106 159/8 0,0008 Sikornik
159/9 0,0026

2. 160/4 160/5 0,0146 160/6 0,0093 Sikornik
3. 72/7 72/8 0,0006 72/9 0,8983 Wójtowe Pola

4. 73/6 73/7 0,0337 73/8 0,8100 Wójtowe Pola
73/9 0,3177

5. 75/13 75/19 0,0104 75/20 0,0030 Wójtowe Pola

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

Numer działki po podziale Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej 
podziałowi Obręb

Lp. 1 2 3
1. 159/7 159/4 Sikornik
2. ------ 159/5 Sikornik
3. 160/5 160/4 Sikornik
4. 72/8 72/7 Wójtowe Pola 
5. 73/7 73/6 Wójtowe Pola 
6. ------ 74/13 Wójtowe Pola 
7. 75/19 75/13 Wójtowe Pola 

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów:
Tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac ograniczających 
korzystanie z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5
Obręb Wójtowe Pola

1. 72/9 72/7 GL1G/00010493/2 24,9 Budowa zjazdu.
2. 73/8 73/6 GL1G/00012441/7 39,3 Budowa zjazdów.

3. ------ 72/1 GL1G/00006846/1 117,6
Przebudowa drogi krajowej nr 78  
– zachodniej obwodnicy miasta, 

budowa sieci oświetlenia ulicznego, 
budowa kanalizacji teletechnicznej.

4. ------ 73/1 GL1G/00006846/1 37,2
Przebudowa drogi krajowej nr 78  
– zachodniej obwodnicy miasta, 

budowa sieci oświetlenia ulicznego.
5. ------ 75/15 GL1G/00145969/5 21,6 Budowa zjazdu.
6. ------ 75/16 GL1G/00145969/5 3,3 Budowa zjazdu.

POUcZeNIe
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania 

z pracownikiem prowadzącym sprawę – Michałem Chmielewskim – pod numerem telefonu: 32/239-12-64. Ze względu 
na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się 
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Pre-
zydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 735).

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

obWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 735), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1363 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, 
że 21 czerwca 2021 r. wydał decyzję nr 4/2021 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi publicznej stanowiącej  
połączenie ulicy Biegusa w Gliwicach  

z zachodnią częścią obwodnicy miasta” 
(droga gminna nr 130407 S) 

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji 

drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony 

liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice 

nieruchomości znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących teren,

• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej 

– zachodniej obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 78), 

budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz 
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono 
na wykonanie tych obowiązków.

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas 

drogowy budowanej drogi publicznej – przedłużenia  
ul. Biegusa (droga gminna nr 130407S) (w nawiasie po-
dano pierwotny numer działki):
obręb ewidencyjny Sikornik: 159/7 (159/4), 159/5, 160/5 
(160/4), 161, 
obręb ewidencyjny Wójtowe Pola: 72/8 (72/7), 73/7 
(73/6), 74/13, 74/15, 75/19 (75/13), 75/14, 86/1.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas 
drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w ce-
lu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), g), h), 
to jest przebudowy innej drogi publicznej – zachodniej 
obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 78), budowy sieci 
uzbrojenia terenu i budowy zjazdów (w nawiasie podano 
pierwotny numer działki):
obręb ewidencyjny Wójtowe Pola: 72/1, 72/9 (72/7), 
73/1, 73/8 (73/6), 75/15, 75/16.

http://turystyka.gliwice.eu
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