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Przeżyła dwie wojny światowe, doczekała się wnuków, 
prawnuków i praprawnuków. W czerwcu skończyła 111 lat. 
Wyjątkowa, energiczna gliwiczanka, pani Tekla Juniewicz, 
jest obecnie najstarszą Polką! 

>> 4

200 lat, Pani Teklo!

Pani Tekla urodziła się 10 czerwca 1906 r.  
w Krupsku, 40 km od Lwowa. Tam spędziła pierwsze 
lata swojego życia. Ojciec małej Tekli pracował u hra-
biego Lanckorońskiego, pomagał w utrzymaniu stawów, 
a matka zajmowała się domem. Gdy zmarła podczas 
I wojny światowej, Tekla trafiła do szkoły prowadzonej 
przez siostry szarytki w Przeworsku. Uczyła się tam 
szyć i haftować, pracowała też w kuchni. Jako 21-latka 
stanęła na ślubnym kobiercu i przeprowadziła się do 
Borysławia, gdzie jej mąż, starszy o 22 lata, podjął pracę 
zarządcy w kopalni wosku ziemnego. Wschód opuścili 
wraz z córkami w listopadzie 1945 r., podczas repatriacji. 
Po dwutygodniowej podróży pociągiem, zachęceni przez 
znajomych, wysiedli ostatecznie w Gliwicach. Ich gniaz-
dem na wiele lat stała się Sośnica. Pani Tekla zajmowała 

się domem i córkami – Janiną i Urszulą. Mąż otrzymał 
pracę na sośnickiej kopalni. Zmarł prawie 40 lat temu 
w wieku 96 lat.

Pani Tekla przez całe życie była bardzo aktywna. Lubi-
ła kino, grę w karty i kwiaty – uprawiała ogródek. Uwiel-
biała też towarzystwo i podróże, bardzo dużo czytała. 
Do 103. roku życia mieszkała sama. Dziś mieszka w nie-
wielkiej kamienicy z wnukiem Adamem Stachowskim, 
który pomaga jej w codziennych sprawach. Witalności 
można jej tylko pozazdrościć – jeszcze w wieku 106 lat 
samodzielnie wnosiła do mieszkania wiadro z węglem,  
by napalić w piecu! 

 (kik/mf)
Na ślad pani Tekli – najstarszej gliwiczanki – naprowadził „MSI – 

Gliwice” Wacław Jan Kroczek (www.najstarsipolacy.pl). 

Osiedle dla seniorów zaprasza fachowców 
>> 4

Pani Tekla, z 7-letnią wówczas 
córką Janiną. Zdjęcie z 1935 roku.
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https://gliwice.eu
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DRuGa STRONa W ObIekTyWIe

Dominika Kossakowska z Klubu Pływackiego SiKReT Gliwice wywalczyła brązowy medal 
Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games Wrocław 2017 w Ra-
townictwie Sportowym w sztafecie ratowniczej 4 x 50 m. – To znakomite osiągnięcie 
Dominiki i wspaniałe zakończenie mistrzowskiego sezonu! Wielkie gratulacje dla rodzi-
ców i trenerów – komentuje wyniki mistrzostw Mirosław Witkowski, wiceprezes SiKReT. 
Opis dokonań megautalentowanej nastoletniej „Kosy” można znaleźć na klubowym 
profilu pod adresem https://pl-pl.facebook.com/SiKReT.plywanie/.

Cała Polska czeka na 74. Tour de Pologne UCI World Tour. W związku z przejazdem 
uczestników 4. etapu wyścigu, 1 sierpnia z ruchu wyłączone zostaną odcinki ulic Knu-
rowskiej (od granicy z Knurowem), Rolników i Bojkowskiej do granicy z Gierałtowicami. 
Nie będzie można także dojechać do Zabrza ulicą Sikorskiego. Objazd zostanie popro-
wadzony ul. Reymonta. (fot. S. Gruchalski)

Jest siła, jest brąz! Brawo, „Kosa”!

Pomknie Tour. Tamtędy nie przejedziesz

Po przerwie technicznej w Palmiarni znajdziemy kilka nowości. W pawilonie historycz-
nym i tropikalnym pojawiły się nowe okazy palm, a w ulubionym przez dzieci pawilonie 
akwarystycznym – druga arapaima i kilka płaszczek. Specjalnie dla najmłodszych przy-
gotowana została nowa zabawa. „Mały Botanik” sprawia, że baczniej przyglądają się 
roślinom rosnącym w Palmiarni. (fot. T. Zakrzewski)

Jeśli wierzyć prognozom, 30 lipca będzie przede wszystkim ciepło. Nic tylko 
wsiadać na rower i dołączyć do rajdu „Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto” 
na trasie do Chudowa i z powrotem! Tempo wycieczki będzie turystyczne, 
wszyscy rowerzyści są mile widziani. Rajd wystartuje o godz. 12.00 spod 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Nie trzeba się wcze-
śniej zapisywać, w imprezie może wziąć udział każdy, kto stawi się w miejscu 
zbiórki. (fot. Freepik)

Radosław Murawski opuścił Piasta Gliwice i dołączył do US Citta di Palermo na za-
sadzie transferu definitywnego. 23-latek związał się z włoskim zespołem trzyletnim 
kontraktem, obowiązujacym do 30 czerwca 2020 roku. Murawski to wychowanek 
Piasta Gliwice. 18 kwietnia 2012 roku zadebiutował w pierwszym zespole Niebie-
sko-Czerwonych. Od tego czasu w barwach klubu z Okrzei 20 rozegrał łącznie, we 
wszystkich rozgrywkach, 133 spotkania, w których zdobył 4 bramki oraz zanotował 
jedną asystę. Jest też rekordzistą Piasta pod względem występów w Ekstraklasie 
– rozegrał tam 125 meczów. (fot. piast-gliwice.eu)

Gliwickie tropiki znów zapraszają

Sa wakacje, czas na rower

„Muraś” przeszedł do                  Palermo 

Problem powraca. Piesi spacerujący w tunelu, rowerzyści wjeżdżający na Drogową 
Trasę Średnicową... Nie ma tygodnia, aby ktoś nie próbował łamać przepisów jedno-
znacznie mówiących, że DTŚ to nie deptak czy ścieżka rowerowa. Poruszanie się tam 
pieszo, rowerem lub np. traktorem jest przede wszystkim ARCYNIEBEZPIECZNE. Tym, 
którzy za nic mają sobie igranie z życiem, przypominamy, że jest również niezgodne 
z przepisami Prawa o ruchu drogowym i może skutkować sankcjami prawnymi prze-
widzianymi w tejże ustawie bądź kodeksie wykroczeń. (fot. ZDM w Gliwicach)

NIGDY tego nie róbcie!

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

blisko 30 mln zł z unii europejskiej otrzymało nasze miasto na realizację II etapu działań w zakresie moderniza-
cji i rozbudowy systemu gospodarowania wodami opadowymi. Łącznie z przyznanym już w lutym dofinanso-
waniem na realizację I etapu tego przedsięwzięcia, pozyskaliśmy na ten cel z ue niemal 53,3 mln zł.

Pieniądze pochodzą z kon- 
kursu rozpisanego w ramach 
działania 2.5.1 Systemy go-
spodarowania wodami opa-
dowymi na terenach miejskich 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020. Miasto przystąpi-
ło do niego, składając wniosek 
o dofinansowanie projektu pt. 

„Poprawa stanu bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego 
dla Miasta Gliwice poprzez 
modernizację i rozbudowę 
systemu gospodarowania wo-
dami opadowymi – etap II”.  
– Wniosek został wysoko oce-
niony i uzyskał 1. miejsce na 
liście rankingowej. W efekcie 
Miasto Gliwice otrzymało ko-

lejne środki na realizację tego 
zadania, tym razem w wysoko-
ści 29,8 mln zł – wyjaśnia Anna 
Włodarczak, zastępca naczelni-
ka Biura Rozwoju Miasta Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach.

Warto podkreślić, że łączna 
kwota dofinansowania unijne-
go pozyskanego przez nasze 
miasto na realizację swoich 

zadań w ramach aktualnego 
budżetu wieloletniego Unii 
(czyli perspektywy finansowej 
na lata 2014–2020) sięgnęła 
już 215,7 mln zł. W poprzed-
nim planie finansowym na 
lata 2007–2013 z unijnej kasy 
popłynęło do Gliwic blisko  
520 mln zł. 

 (kik)

Środki z Unii Europejskiej od lat przyczyniają się do rozwoju miasta.  
Dzięki unijnemu wsparciu przekształcono teren dawnej kopalni  
„Gliwice” w Centrum Nauki i Biznesu NOWE GLIWICE 
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Strumień pieniędzy dla Gliwic

Tego obiektu nie będzie się dało przeoczyć! Gotowa jest już pierwsza i część 
drugiej kondygnacji wielopoziomowego parkingu przy ul. Dunikowskiego i Mi-
kołowskiej. Warta 9 mln zł inwestycja ZbM II TbS ma być gotowa wiosną 2018 r.

Trzypoziomowy, żelbetowy 
obiekt będzie posiadał 84 
miejsca parkingowe oraz bę-
dzie wyposażony w windę. 
Winda będzie przeznaczona 
dla kierowców, a pojazdy będą 
wjeżdżały na poszczególne 
kondygnacje po pochylniach. 
Na parterze budynku znajdzie 
się przestrzeń dla czterech lo-
kali usługowych. Z zewnątrz 
obiekt będzie nawiązywał do 
sąsiedniej zabudowy. Poza 
budową parkingu, wykonawca 
wzmocni podłoże, wybuduje 
też infrastrukturę towarzy-
szącą.

Prace przy ul. Dunikowskie-
go rozpoczęły się w połowie 
października 2016 r. Realizuje 
je firma DOMBUD z Katowic. 
Mają się zakończyć w maju 
2018 r. Obecnie gotowa jest 
już pierwsza kondygnacja par-
kingu i część drugiej. 

– Stan zaawansowania prac 
można ocenić na 35 proc. – 
informuje Krzysztof Kopania 
z ZBM II TBS, miejskiej spółki 
odpowiedzialnej za inwesty-
cję. Parking będzie dostępny 
dla wszystkich mieszkańców 
Gliwic i odwiedzających nasze 

miasto gości. Zostanie wypo-
sażony w nowoczesny system 
kontroli obiektu umożliwiają-
cy pozostawienie samochodu 
zarówno na kilkanaście minut, 
jak i wynajęcie miejsca na 
miesiąc czy rok. 

Inwestycję o wartości 10,2 
mln zł prowadzi Zarząd Budyn-
ków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 
przy finansowym współudzia-
le Gminy Gliwice. Projekt bu-
dynku wykonało krakowskie 
biuro SCC Architekci. 
 (kik)

Rośnie parking przy 
Dunikowskiego

Nasze miasto
w czołówce

Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno 
z najlepiej udokumentowanych zestawień przygoto-
wywanych przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę 
Łukomską z uniwersytetu Warszawskiego. Na naj-
nowszej liście wydawnictwa „Wspólnota”, w czołów-
ce miast na prawach powiatu, znalazły się Gliwice.

W tegorocznym zestawieniu Gli-
wice uplasowały się na czwartym 
miejscu (spadek o jedną pozycję). 
Tę lokatę zapewnił miastu dochód 
na poziomie 4,5 tys. zł na miesz-
kańca. Dwa pierwsze miejsca za-
jęły: nadmorski kurort Sopot (6,6 
tys. zł) i portowe Świnoujście (5,1 
tys. zł), a trzeci jest Płock z docho-
dem 5,1 tys. zł na mieszkańca.

W naszym regionie za bogate 
miasto należy uznać też Dąbro-

wę Górniczą (4,4 tys. zł) oraz 
Bielsko-Białą (4,2 tys. zł), a tak-
że Tychy (4,1 tys. zł) oraz Ryb-
nik (4 tys. zł). Pozostałe śląskie 
miasta mają już niższe dochody 
(najniższe Świętochłowice – 2,7 
tys. zł na mieszkańca). 

Warto wiedzieć, że naukowcy 
za naprawdę biedne miasta 
uznali te, gdzie dochód na 
mieszkańca nie przekracza  
2,3 tys. zł.  (kik)
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INNOWaCJe

CeNTRuM 50+ przy ul. Warszawskiej – pierwsze w Gliwicach i regionie osiedle dedykowane osobom starszym, ma być gotowe za mniej wię-
cej 2 lata. W jednym miejscu będą nie tylko funkcjonalne mieszkania, ale też usługi i zabezpieczenie medyczne na miarę potrzeb seniorów. 
Odpowiedzialna za wznoszony kompleks miejska spółka ZbM II TbS poszukuje obecnie specjalistów w tych dziedzinach.

– Chcemy, aby mieszkańcy po-
wstającego CENTRUM 50+ mogli 
w każdej chwili liczyć na pomoc 
i wsparcie fachowego personelu, 
i czuli się tam bezpieczni, aktywni 
i potrzebni. Naturalne ogranicze-
nia wynikające z wieku czy stanu 
zdrowia nie powinny przecież za-
mykać seniorów w czterech ścia-
nach i skazywać ich na monotonię 
i nudę – uważa Bożena Orłowska, 
prezes ZBM II TBS. 

Miejska spółka zaprasza już 
do współpracy lekarzy medycy-
ny, rehabilitantów i terapeutów 
zajęciowych, a także pracownie 
i centra medyczne świadczące 
kompleksowe usługi medyczne 
oraz firmy oferujące zajęcia 
rekreacyjne dla osób w wieku 
senioralnym. Do kontaktu za-
chęca również firmy świadczące 
kompleksowe usługi zarządzania 
lokalami użytkowymi. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.
zbm2tbs.pl.

Zielono, bezpiecznie, 
bez barier

Osiedle dla seniorów po-
wstaje na placu w sąsiedztwie 
komisariatu i siedziby admini-
stracji mieszkań komunalnych 
przy ul. Warszawskiej, niedaleko 
pływalni „Delfin”, kościoła pw. św. 
Bartłomieja i zielonych terenów 
otaczających Radiostację Gliwic-
ką. W skład budowanego zespołu 
wejdą cztery budynki o łącznej 
liczbie 84 mieszkań, w tym jeden 
na sprzedaż (39 mieszkań), dwa 
na wynajem (45 mieszkań) oraz 
czwarty przeznaczony na działal-
ność usługową. 

– Wszystkie mieszkania będą 
komfortowe i widne. Te umiesz-
czone na parterze będą posiadały 
duże tarasy, a te na pozostałych 
kondygnacjach – duże balkony 
wyposażone w żaluzje przesuwne 
pozwalające szybko zacienić nad-
miernie nasłonecznione miejsca 
– zaznacza Bożena Orłowska. 

W każdym budynku CEN-
TRUM 50+ przewidziano szerokie 
korytarze oraz cichobieżne windy 
dostosowane również do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W bu-
dynku użytkowym o łącznej po-
wierzchni ok. 1000 m2 powstanie 
m.in. basen rehabilitacyjny, 
pomieszczenia dla usług medycz-
nych oraz lokal gastronomiczny. 
W budynku na sprzedaż zaplano-
wano wielostanowiskowy garaż 
podziemny, w którym chętni 
będą mogli wykupić dodatkowo 

miejsce postojowe. Dwa budynki 
pod wynajem mają być ze sobą 
połączone – poprzez łącznik usy-
tuowany na poziomie pierwszego 
piętra. 

– Główne założenie tej in-
westycji to stworzenie swego 
rodzaju oazy dla ludzi dojrzałych, 
którzy poszukują w swoim życiu 
spokoju, wygody i bezpieczeń-
stwa. Dla ich potrzeb powstanie 
również specjalnie zaprojek-
towany teren rekreacyjny ze 
ścieżką zdrowia i miejscem do 

gry w szachy czy bule, oraz mały 
letni amfiteatr – wylicza Bożena 
Orłowska. 

Pierwsze roboty rozpoczęły 
się wczesną wiosną. ZBM II TBS 
za inwestycję zapłaci 23,4 mln 
zł. Prace będą przebiegać eta-
pami. W pierwszej kolejności 
powstanie budynek z miesz-
kaniami przeznaczonymi na 
sprzedaż. Lokatorzy wprowadzą 
się tam do końca 2019 roku. 
Budowa całego osiedla ma się 
zakończyć w 2020 roku.  (kik)

Projekt Politechniki Śląskiej został wyróżniony przez 
firmę Microsoft jako przykład doskonałej współpracy 
pomiędzy światem nauki a sektorem komercyjnym. 
Naukowcy z Gliwic mogą pomóc chorym na raka!

Badacze z Wydziału Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki 
oraz Centrum Biotechnologii 
Politechniki Śląskiej realizują 
projekt we współpracy z ame-
rykańską firmą Microsoft Rese-
arch. Dotyczy on prowadzenia 
zaawansowanej, ukierunkowanej 
na spersonalizowane leczenie 
chorób nowotworowych analizy 
danych białkowych w chmurze 
obliczeniowej. Przedsięwzięcie 
naukowców znalazło się wśród 
45 projektów z całego świata 
nagrodzonych w prestiżowym 
konkursie Microsoft Azure for 
Research.

– Podczas prowadzonych 
przez nas badań analizujemy m.in. 
ekspresję białek w komórkach 
nowotworowych poszczególnych 
pacjentów. Jesteśmy wówczas 
w stanie tworzyć profile mole-
kularne nowotworów wykrytych 
u konkretnych osób, które pozwo-
lą onkologom przede wszystkim 
opracowywać dla nich spersona-
lizowane terapie i znacznie zwięk-
szyć ich skuteczność. Konkretne 
białka, wykazujące odmienny 

niż u zdrowego pacjenta poziom 
ekspresji, mogą być traktowane 
jako biomarkery informujące 
o występowaniu danej choroby 
lub świadczące o skuteczności 
zastosowanej terapii. W prowa-
dzonych na naszym wydziale 
badaniach chodzi zatem o to, aby 
tworzyć komputerowe rozwiąza-
nia algorytmiczne i obliczeniowe, 
które pozwolą znaleźć zestaw 
biomarkerów jak najbardziej 
charakterystycznych dla dane-
go typu nowotworu – wyjaśnia 
prowadzący projekt dr hab. inż. 
Dariusz Mrozek z Wydziału Auto-
matyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej.

Badania są prowadzone w ra-
mach grantu Microsoft Azure for 
Research Award, którego dr hab. 
inż. Dariusz Mrozek jest laure-
atem. Współpraca jest również 
częścią inicjatywy pod nazwą 
Cloud for Global Good, która 
ma na celu zaprezentowanie 
szerokiej grupie odbiorców, jak 
chmura Azure pomaga rozwią-
zywać kwestie społeczne, takie 
jak leczenie raka.  (kik)

Gliwicka uczelnia ma kolejne powody do dumy. Tym razem dostarczyli ich: stu-
dentka informatyki agnieszka blarowska oraz dr inż. Przemysław Data z Wydzia-
łu Chemicznego.
Młody naukowiec z Politechniki 
Śląskiej znalazł się w gronie najlep-
szych polskich innowatorów! Dr 
inż. Przemysław Data z Wydziału 
Chemicznego został laureatem 
krajowej edycji konkursu MIT 
Technology Review Innovators 
Under 35. Tym samym znalazł 
się w gronie najlepszych innowa-
torów w Polsce, a teraz powalczy 
o ten sam tytuł w Europie.

– Celem moich ba-
dań jest znalezienie 
n iezawodnych, 
energooszczędnych 
źródeł światła dla 
Europy. Pracuję 

z wysokowydajnymi diodami 
OLED, które pozwalają na zmniej-
szenie zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, prowadząc do 
redukcji emisji CO2. Wykorzystuję 
w swoich badaniach m.in. akty-
wowaną termicznie fluorescen-
cję opóźnioną (TADF)  – opisuje 
charakter swoich innowatorskich 
dokonań dr Data. 

Opracowana przez niego techno-
logia może mieć bardzo szerokie 
zastosowanie, począwszy od 

produkcji tańszych ekranów OLED 
do smartfonów i tabletów, po za-
pewnienie dostępu do niedrogiego 
i efektywnego oświetlenia biedniej-
szym społecznościom Starego Kon-
tynentu, a może i świata. Czy tak się 
stanie? Trzymamy kciuki!

agnieszka blarowska, student-
ka Infomatyki na Politechnice 
Śląskiej, została laureatką IV 
edycji konkursu HUAWEI Se-
eds for the Future, w którym 
uczestniczyli studenci kierun-

ków technicznych z 12 polskich 
uczelni. Tegorocznym zadaniem 
było przygotowanie pracy na 
tematy dotyczące cyberbezpie-
czeństwa w sieci, wykorzystania 
technologii 5G, zastosowania 
nowych technologii dla potrzeb 
nowoczesnych miast oraz pracy 
w chmurze. Agnieszka Blarowska 
napisała esej o zastosowaniu 
nowych technologii dla potrzeb 
nowoczesnych miast. W nagrodę 
poleci na staż do siedziby firmy 
HUAWEI w Chinach! (kik)

Osiedle dla seniorów zaprasza fachowców 

Zwyciężają i chcą 
zmieniać światfo
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Gigant docenił 
naszych naukowców
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Wyniki piątej edycji Gliwickiego budżetu Obywatelskiego już znamy, statystyki również. Czas zatem na małe podsumowanie projektów wy-
branych przez mieszkańców do realizacji w przyszłym roku, a także na przypomnienie dalszych etapów procedury budżetu.

Remonty ulic i przejść dla pieszych, nowe 
osiedlowe parkingi i chodniki, place za-
baw, strefy wypoczynku czy siłownie pod 
chmurką – te przedsięwzięcia tradycyj-
nie już cieszyły się szerokim poparciem 
gliwiczan uczestniczących w głosowaniu 
nad przyszłorocznym budżetem obywa-
telskim. 

Strefa relaksu w Sośnicy
Najwięcej głosów mieszkańców (1 290) 
zdobył projekt strefy relaksu w Sośnicy. 
Inwestycja przewiduje zagospodaro-
wanie terenów wokół stawów przy  
ul. Jesiennej: stworzenie tam w przyszłym 
roku wygodnych, brukowanych alejek 
spacerowych, wzdłuż których staną ławki 
i stoliki z planszami do gry w szachy lub 
warcaby, oraz oświetlenie całego obsza-
ru, zapewniające odpoczywającym tam 
mieszkańcom bezpieczeństwo po zmroku. 

będą kursy i warsztaty
W 2018 roku gliwiczanie będą też mogli 
skorzystać z organizowanych w poszcze-
gólnych dzielnicach zajęć, kursów i warsz-
tatów, m.in. językowych, rękodzielniczych, 
kreatywnych i komputerowych, eduka-
cyjnych, aktywizacyjnych i sportowych  
(np. rowery, ping-pong, piłka nożna, aqua 
aerobik, fitness, zumba, nordic walking, 
samoobrona dla kobiet). 

Tradycja i nowoczesność
W Bojkowie za pieniądze z budżetu oby-
watelskiego zrekonstruowany zostanie 
zabytkowy krzyż z 1884 r., stojący przy ul. 
Żytniej 49. W parku Chrobrego na osiedlu 
Politechnika w okolicy lodowiska Tafla po-
wstanie pumptrack do wyczynowej jazdy 
na rowerze, rolkach, hulajnogach i desko-
rolkach, a w parku Chopina w Śródmieściu 
pojawią się stoły i ławki z zadaszeniem 
oraz dostępem do sieci Wi-Fi i energii 
elektrycznej, służące zainteresowanym 
mieszkańcom do coworkingu, czyli pro-
wadzenia pracy poza biurem.

Zapraszamy na spotkania
W październiku odbędą się spotkania 
podsumowujące z mieszkańcami (3 paź-
dziernika w Centrum Organizacji Kultu-
ralnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6, 
początek – godz. 17.00; 10 października 
w Centrum Kulturalno-Sportowym „Ła-
będź” przy ul. Partyzantów 25, początek 
– godz. 17.00). Przewiduje się, że do-
świadczenia z przebiegu kolejnej edycji 
budżetu obywatelskiego będą podstawą 
do zaplanowania zmian na kolejny rok. 
 (kik)

uWaGa! PRaCe Na DROGaCH

Rozpoczęły się prace przy remoncie nawierzchni jezdni ul. Łabędzkiej 
w rejonie skrzyżowania z ul. Opla. utrudnienia pojawią się też na ul. Tar-
nogórskiej. 

Przy Łabędzkiej ruch odbywa się 
wahadłowo i jest kierowany sygnaliza-
cją świetlną. – Prace potrwają od 2 do 
3 tygodni – zapowiada Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

Na 27 lipca planowane jest z kolei 
rozpoczęcie rozbudowy skrzyżowania ulic 

Tarnogórskiej, Olszewskiego i Kurpiow-
skiej. Jezdnia główna zostanie poszerzona, 
wydzielone zostaną pasy do lewoskrętów,  
i uporządkowana zatoka autobusowa. Po 
południowo-wschodniej stronie skrzy-
żowania powstanie droga rowerowa. 
Pracami zajmie się gliwicki PRUiM. 

 (kik)

Gliwicki ZDM zamierza przebudować skrzyżowanie ulic Toszeckiej, 
Floriańskiej i uszczyka. Ma być tam bezpieczniej zarówno dla kierow-
ców, jak i przechodniów.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
ogłosił w lipcu przetarg na roboty budow-
lane związane z przebudową kwartału 
tych ulic w istniejącym pasie drogowym. 
Jak wynika z dokumentacji przetargowej, 
zadanie będzie polegało na budowie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
Toszeckiej, Floriańskiej i Uszczyka oraz 

Toszeckiej i Patrolowej wraz z włączeniem 
ich do systemu sterowania ruchem oraz 
wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. 
Zaplanowano także m.in. dobudowę peł-
nowymiarowej zatoki autobusowej na 
wlocie ulicy Toszeckiej od strony Pyskowic 
i remont chodników – tam, gdzie będzie 
to niezbędne.  (kik)

będą światła,  
będzie bezpieczniej

uwaga na Łabędzkiej 
i Tarnogórskiej!

Więcej informacji można znaleźć  na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Podsumowujemy!
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W parku Chopina powstaną miejsca do pracy biurowej na świeżym powietrzu
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 W 2018 roku zrealizowanych zostanie 71 zadań zaproponowanych przez gliwi-
czan – zdecydowana większość spośród 103 poddanych pod głosowanie. 

 Co ważne, będą to propozycje z wszystkich 21 osiedli, bo dla każdej osiedlowej 
listy przekroczony został minimalny wymagany próg frekwencyjny. 

 W ramach puli podstawowej wyłonionych zostało 58 zadań. Kolejne 13 skie-
rowano do wykonania w ramach puli dla aktywnych, czyli na tych osiedlach, 
których listy poparło dwukrotnie więcej osób niż było to wymagane przy progu 
minimalnym. 

 Tym razem do dyspozycji mieszkańców była największa jak dotąd kwota –  
4 500 000 zł. Rozdysponowano ją co do grosza. 

 W sumie na zadania z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wydanych 
zostanie 5 160 760 zł. Tak zadecydował prezydent Gliwic, który w związku 
z bardzo dużą aktywnością gliwiczan i szczególnym zaangażowaniem mieszkań-
ców kilkunastu dzielnic zwiększył kwotę przeznaczoną na pulę dla aktywnych.
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Obok nich przejeżdżamy, ale 
ich nie zauważamy. Uzbrojeni 
w nawigację, nie potrzebujemy 
kamieni granicznych i milowych. 
A widząc je, nie potrafimy nawet 
stwierdzić, czym są! Z całą pew-
nością dotyczyło to w przeszłości 
dwóch kamiennych, niezbyt 
wysokich i przechylonych (w do-
datku brudnych) słupów wyrasta-
jących z poboczy ul. Pszczyńskiej. 
Ich remontu podjął się Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych w gliwic-
kim Urzędzie Miejskim. I tu cze-
kała nas niespodzianka: jeden 
z obelisków to kamień milowy 
z 1824 roku, który po odkopaniu 
z warstw ziemi i zakończeniu 
prac konserwatorskich okazał się 
bardzo interesującym obiektem... 
Ma po bokach dwie kamienne 
ławeczki przeznaczone dla stru-
dzonych podróżników (fot. 1).

W taki sposób już w cza-
sach Imperium Rzym-
skiego znakowano trakty 
i główne szlaki komunika-
cyjne. Przydrożne słupy 
nazywano kamieniami 
milowymi, ponieważ 
umieszczano je co 1 478,5 
metra, czyli co rzymską 
milę, którą można było 
przeliczyć na 1 000 po-
dwójnych kroków lub 
5 000 rzymskich stóp. 

Większe odcinki drogi dzie-
lono kamieniami kurierskimi (co 
5 mil). Kształt kamieni milowych 
był prosty, najczęściej w formie 
walca, słupka, małego obelisku. 
Wędrowiec mógł z umieszczo-
nego na nich napisu odczytać 
odległość, jaka dzieliła go od 
miejsca istotnego dla danego 
regionu. Przykładowo w Galii 
odległość tę liczono od Lyonu, 
a w Azji od Efezu. Kamienie 
funkcjonowały niczym ówcze-

sne znaki drogowe czy tablice 
informacyjne, ponieważ umiesz-
czano na nich również innego 
rodzaju komunikaty, np. imiona 
fundatorów. Słynne powiedze-
nie „Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu” łączyło się właśnie 
ze szczególnym kamieniem 
milowym – milliarium aureum 
umieszczonym na Forum Ro-

manum. Był to słup zwień-
czony złotą kulą, akcentujący 
miejsce, z którego rozchodziły 
się wszystkie ważne rzymskie 
trakty: Via Appia, Via Aurelia, 
Via Ostiensis, Via Flaminga i Via 
Salaria. 

Po co konkretnie stawia-
no w Gliwicach kamie-
nie milowe? Wiemy to 
dzięki pracom konserwa-
torskim zleconym przez 
miasto. Większy obe-
lisk przy ul. Pszczyń-
skiej miał upamiętniać 
fakt zakończenia 
w 1824 roku robót 
związanych z budową 
drogi prowadzącej 
z Mikołowa do Gliwic. 

Słup został wykonany 
z bloków piaskowca. Oprócz 
napisów określających od-
ległość od obelisku do Mi-
kołowa (Nicolai, 2¾ mili), 
znalazły się na nim również 
oznaczenia dystansów do 
granic XIX-wiecznych 
Gliwic (Gleiwitz, 
1/8 mili), Opola 
(Oppeln, 10 
mil), Wro-
c ł a w i a 
(Breslau, 
21¼ mili) 
o r a z 
Berlina 
(Berlin, 

66 mil). W górnej części 
postumentu znajdował 
się prawdopodobnie wizeru-
nek orła pruskiego, być może 
blaszany lub żeliwny. Stanowił 
zwieńczenie napisu informują-
cego o panującym władcy (Frie-
drich Wilhelm III MDCCCXXIV) 
i dacie postawienia kamienia. 
Warto wiedzieć, że w Gliwicach 
odległość była mierzona w mi-
lach pruskich (7 532,48 metra). 

Drugi słupek kamienny 
– kamień dystansowy zlo-

kalizowany przy 
skrzyżowaniu ulic 
Pszczyńskiej i św. 
Jacka, jest mniej-
szy i nie ma tak 
roz b u d o w a n e j 
formy. Wyglądem 
przypomina wyżej 
opisywany, ale 
o czym miał in-
formować, tego 
nie wiemy. Może 
stanowił swoiste 
memento przed 
klęską żywio-
łową, a może 
przeniesiono go 
z innego miejsca 
(fot. 2)?  

O obelisku z ul. koziel-
skiej w brzezince przez 
lata nic nie wiedzieliśmy 
– do czasu renowacji 
zleconej przez miasto. 
Okazał się kamieniem 
granicznym, który wyty-
czał naroże posiadłości 
komory książęcej książąt 
Raciborskich. 

A ściślej mówiąc, księcia 
raciborskiego Wiktora I Mau-
rycego von Ratibor, który 
nabył w 1868 roku wieś Brze-
zinkę od wdowy po Johannie 
Nepomuku von Raczku. Beto-
nowy ostrosłup o wysokości 
ponad metra i krawędziach 
wzmocnionych kątownikami 
został oznaczony herbem ksią-
żąt raciborskich oraz numerem 
komory. Posadowiony został 
prawdopodobnie dopiero po 
1922 roku (po plebiscycie ślą-
skim). Takie datowanie określił 
Bernard Klinik, konserwator 
obelisku (fot. 3).

Dobrze się stało, że gliwickie 
kamienie ostały się po konser-
wacji na swoich miejscach. To 
wyraz szacunku dla ich historii 
i dziejów naszego miasta. 

ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

kuLTuRa

Popularny przed laty program telewizyjny Zygmunta kałużyńskiego i Tomasza Raczka posłużył mi za mo-
tyw przewodni nowego cyklu o wartościowych, ale zapomnianych, bliżej nieznanych lub ukrytych gli-
wickich zabytkach. Pierwszą perłą – a właściwie perłami – niech będą… z pozoru nieatrakcyjne kamie-
nie graniczne, które znajdziemy w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej oraz w brzezince przy ul. kozielskiej. 

Perły z lamusa

29 lipca góralski klimat będzie można poczuć w samym sercu starego miasta. 
O godz. 18.30 rozpoczną się koncerty muzyki ludowej w ramach 54. Tygodnia 
kultury beskidzkiej.

Na skwerze Salgótarján 
wystąpi turecka grupa Bursa 
Nilüfer Ensemble oraz Równica 
z Ustronia. Wieczór przy Zam-
ku Piastowskim upłynie pod 
znakiem orientalnych rytmów 
i przy akompaniamencie peł-
nokrwistych beskidzkich górali. 
Nie można tego przegapić!

Sobotni koncert, organi-
zowany przez Miasto Gliwice 
i Teatr Miejski w Gliwicach, 
jest elementem 54. Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. Coroczny 
festiwal folklorystyczny jest 
największym tego typu wyda-
rzeniem na świecie. Gliwice już 

po raz czwarty będą gospoda-
rzem koncertu zapraszającego 
miłośników muzyki folkowej 
w góry. Szczegółowy program 

jest dostępny na stronie Re-
gionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej (www.rok.
bielsko.pl). (mm)

Folkowe dźwięki
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W niedzielę 30 lipca zaplanowano ostatni seans Let-
niego kina Plenerowego. O godz. 18.00 wyświetlony 
zostanie film dla dzieci, a o godz. 20.00 rozpocznie się 
seans dla dorosłych.

Młodzi widzowie zobaczą 
„Klub włóczykijów”, polski film 
przygodowy w reżyserii Tomasza 
Szafrańskiego. Akcja filmu rozgry-
wa się między innymi na terenie 
Gliwic! Zaplanowano także pro-
jekcję „Paktu z diabłem”, dra-

matu kryminalnego z Johnnym 
Deppem i Benedictem Cumber-
batchem w rolach głównych.

Wstęp na seanse pod Radio-
stacją jest wolny. Organizatorem 
Letniego Kina Plenerowego jest 
Miasto Gliwice. (mm)

kino pod
Radiostacją
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OGŁOSZeNIa
KOMUNIKAT zAgOspOdArOwANIe przesTrzeNNe

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza XII edycję konkursu  
na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską  

dotyczącą miasta Gliwice w 2017 r.
ReGuLaMIN
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace 

licencjackie, magisterskie lub doktorskie, 
dotyczące Miasta Gliwice – obronione w la-
tach 2014–2017 (nieskładane do konkursu  
PM w żadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, 
magisterskich i doktorskich mają władze 
uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wy-
działów, rady wydziałów), posiadające pra-
wo do nadawania tytułu licencjata, magistra 
lub doktora. Prace mogą składać również ich 
autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz 
uczelni, wydziału lub placówek badawczych.

3. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 
należy zgłosić do konkursu, dostarczając je-
den egzemplarz pracy w wersji papierowej 
i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz 
z wnioskiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres kore-

spondencyjny, nr PESEL, telefon kontak-
towy i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię dokumentu, po-
twierdzającą nadanie tytułu licencjata, 
magistra lub doktora,

• zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych podanych w zgłoszeniu do celów 
związanych z obsługą tego zgłoszenia 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2016 r., poz. 922),

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze 
wskazaniem na możliwości wykorzystania 
jej przez Miasto Gliwice do celów promo-
cyjnych (tekst czcionką TIMES, ARIAL lub 
BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej 
stronie formatu A4, dopuszczalna liczba 
znaków nie może przekraczać 3 000).

4. Prace konkursowe należy składać do  
30 października 2017 r. w zaklejonych ko-
pertach opatrzonych napisem „kONkuRS 
DLa LICeNCJaTÓW/MaGISTRÓW/DOk-
TORÓW 2017” w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent 
Miasta powoła komisję konkursową oraz 
– na wniosek przewodniczącego komisji 
konkursowej – ekspertów niebędących 
członkami komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:

• trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta 
Gliwice, w tym naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Promocji Miasta w funkcji przewod-
niczącego komisji konkursowej i asystent 
Prezydenta Miasta oraz kierownik Refe-
ratu Promocji i Komunikacji Społecznej 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gli-

wicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości.
7. W charakterze ekspertów powołani mogą 

być specjaliści określonych dziedzin spośród 
pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Prezydent Miasta ustali regulamin 
i harmonogram prac komisji konkursowej 
oraz ekspertów.

8. Kryteria oceniania prac i autorskich stresz-
czeń (w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby 

związanej z miastem, dający możliwość 
wykorzystania pracy w celach promocyj-
nych – do 6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na 
wybrany problem związany z Miastem 
Gliwice – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy – do 2 punktów.
9. Pracami komisji konkursowej będzie kierował 

przewodniczący. Komisja ustali procedurę po-
dejmowania decyzji. W sprawach spornych 
decyzję podejmie przewodniczący komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezy-
dentowi Miasta kandydatów do nagród 
w konkursie do 30 listopada 2017 r. Osta-
teczną decyzję w sprawie przyznania nagród 
podejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród Pre-
zydenta Miasta w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie 
zostanie wypłacona zwycięzcy, 
lecz pobrana przez Organizatora konkursu, 
przed wydaniem zwycięzcy nagrody, jako zry-
czałtowany podatek dochodowy od łącznej 
wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (DzU 
z 2012 r., poz. 361).

13. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu 
i podanie wyników do publicznej wiadomości 
nastąpi do 7 grudnia 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy bojków”, położoną pomiędzy ulicami 

Rybnicką i knurowską oraz południową granicą miasta
 (sporządzonego na podstawie uchwały numer nr X/235/2015 Rady Miasta Gliwice  

z 8 października 2015 r.)

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1073) oraz na podstawie 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 2016 r., poz. 353 z późn. 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 2016 r., poz. 1817 
z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od  
3 sierpnia do 1 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31a), w następujący sposób:
poniedziałki i piątki – w godz. 8.00–12.00,
wtorki i środy – w godz. 12.00–16.00,
czwartki – w godz. 13.00–17.00,
w pokoju nr 212 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami rozpocznie się 22 sierpnia 2017 r.  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A – sala 
206 (II piętro) – o godz. 16.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 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 jednost-
ki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie  
do 15 września 2017 r. 
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 dodatkowo Rada Miasta.

OgłOszeNIe
prezYdeNTA MIAsTA gLIwICe

OBwIeszCzeNIe
AB.6740.7.4.2017
z 21 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia 
się, że na wniosek z 18 lipca 2017 r.:
Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej p.n.:
budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego 
pomiędzy ul. bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. etap I: 
Rozbudowa ul. bojkowskiej (droga powiatowa nr 7202S) i budowa fragmentu obwodnicy (droga 
powiatowa).

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed ich po-
działem):
Obręb bojkowskie Pola:
101, 102, 215, 112, 113, 114, 115,
Obręb Nowe Gliwice:
444, 433, 434, 435, 436, 437, 161/1, 170/3, 446, 157.

Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 
na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie, powołując się na 
znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia  
o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

OBwIeszCzeNIe

NIerUCHOMOŚCI



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 30/2017 (858), 27 lipca 20178

OGŁOSZeNIa 
OferTY prACY

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 20 lipca 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku  

do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

•  technik, serwisant sprzętu aGD  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie za-
wodowe: 6 miesięcy, prawo jazdy kat. B, serwis 
i naprawa sprzętu AGD, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  szlifierz odlewów we Francji  
wykształcenie: zawodowe kierunkowe, podstawo-
wa znajomość języka angielskiego i francuskiego – 
najlepiej w stopniu umożliwiającym komunikację, 
praktyczna znajomość podstawowego rysunku 
technicznego, mile widziana możliwość wyjazdu 
własnym samochodem, dyspozycyjność do pra-
cy w systemie zmianowym, zdolnosci manualne 
i dobra sprawność fizyczna, przestrzeganie zasad 
BHP, dokładność, dobra organizacja pracy i zaan-
gażowanie, miejsce pracy: Francja;

•  kosmetyczka / stylistka paznokci  
wykształcenie: średnie kierunkowe, mile widziane 
doświadczenie, wykonywanie zabiegów kosme-
tycznych (m.in. henna, regulacja brwi), stylizacja 
paznokci, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  trener personalny  
wykształcenie wyższe (pref. AWF, fizjoterapia), 
doświadczenie zawodowe – mile widziane, opieka 

nad klientem siłowni, wykonywanie treningów 
personalnych, miejsce pracy: Gliwice;

•  spawacz TIG i MaG HL 045  
wykształcenie: brak wymagań, spawanie konstruk-
cji stalowych, certyfikat TIGHL-045 oraz MAG HL-
045, dwie zmiany, miejsce pracy: cała Polska;

•  pracownik produkcyjny  
wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia 
w pracy przy produkcji okien, zdolności manualne, 
rzetelność przy wykonywanych pracach, obowiąz-
kowość w pracy, umiejętność pracy w zespole, 
zakres obowiązków: organizowanie stanowiska 
pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami i prze-
pisami BHP, ochrony ppoż ergonomii i ochrony 
środowiska, wszelkie prace przy produkcji stolarki 
aluminiowej i PCV na różnych etapach procesu, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice; 

•  monter konstrukcji stalowych  
wykształcenie min. zawodowe, obsługa elektro-
narzędzi, szlifierki, wiertarki, zakres obowiązków: 
przygotowywanie ram przyczep do spawania, 
szlifowanie, wiercenie otworów, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Knurów.

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń  
Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 31 lipca 2017 r.  
do godziny 12.00.

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

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice; nr ref.: MOS/MSI/2017

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgod-

nie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzo-

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy prze-

ładunkach wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń 
oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewo-

dowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na 

rynku od 28 lat,

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premio-

wania,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych,
• liczne benefity:

– prywatna opieka medyczna Medicover,
– karta MultiSport Plus,
– atrakcyjne ubezpieczenie grupowe, 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i podanym nr referencyjnym MOS/
MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 
r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

     Oferta pracy na stanowisko:
kierowca autobusu w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według usta-
lonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przy-
stanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji za-

wodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego  
lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w trans-
porcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interper-
sonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, społecznych i poznawczych, 
menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz 

kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/330-46-35.

KOMUNIKATY

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa
 Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

informuje, 
że z dniem 7 sierpnia 2017 r. nastąpi połączenie Oddziału 1  

i Oddziału 2 w jeden Rejon Obsługi Mieszkańców  
nr 3 z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 44c.

Klienci Oddziału 2, mieszczącego się aktualnie przy ul. Asnyka 15, z dniem 7 sierpnia 2017 r.  
proszeni są o załatwianie swoich spraw za pośrednictwem:

•  Biura Obsługi Klienta przy ul. Pszczyńskiej 44c,  
nr tel. 32/339-29-92, 32/339-29-93 lub

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

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu mieszkań w ramach zadania
„Poprawa warunków mieszkaniowych”, realizowanego w ramach działania na 

rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym.
Termin składania ofert: 31 lipca 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2017 r. o godz. 10.00

urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, które chcą wykonać prace  
w ramach edycji pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej emisji 

na terenie Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018
Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów gazowych kondensa-
cyjnych, kotłów retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą PN-EN-303-5:2012, pomp 
ciepła, elektrycznych pieców akumulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub dachów) 
oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącz-
niku nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 11 lipca 2017 r. w sprawie za-
twierdzenia regulaminu termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych  
w budynkach wielorodzinnych realizowanych w ramach edycji pilotażowej „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla miasta Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie kompletnych ofert w biurze podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Gliwicach z zaznaczeniem na kopercie – „Oferta na PONE 2017” z dopiskiem 
„nie otwierać”.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem jest dostępna na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce 
Komunikaty. 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
informuje, iż w okresie letnim,  

tj. lipiec – wrzesień, 
przyjmuje praktykantów na

bezpłatne praktyki studenckie
Osoby, które chcą podjąć praktyki w jednostce, winny złożyć następujące dokumenty:

1. CV,
2. program praktyk studenckich,
3. informację, w jakim terminie praktyki miałyby zostać przeprowadzone.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach po przeanalizowaniu złożonych dokumentów podejmie decyzję, czy jest 
w stanie zapewnić studentowi realizację programu praktyk.
Jednocześnie informuję, że studenci, którzy odbywają praktyki w tut. jednostce, są zobowiązani do posiadania 
aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Anna Gilner
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, 

informuje,  
iż dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 sierpnia 2017 r.
do 15 września 2017 r. (uczniowie) lub do 16 października 2017 r. (słuchacze kolegium) 

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 514 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej

www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

ZaPISy Na kuRS SaMOObRONy  
DLa kObIeT W ŁabĘDaCH

Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach  
oraz Strażą Miejską w Gliwicach organizuje XXVI bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. Przedsięwzięcie prowadzone 
jest w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” i finansowane ze środków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Obecna 
edycja dedykowana jest mieszkankom Łabęd.
Celem kursu jest nauka prostych i skutecznych technik samoobrony, podniesienie sprawności fizycznej, poczucia 
bezpieczeństwa, a także opanowanie stresu i przełamanie własnych słabości.
kurs prowadzony będzie od 5 września do 24 października 2017 r. w hali sportowej Centrum Sportowo-kultural-
nego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach 17.00–19.00.
Zapisy na kurs rozpoczęły się 26 czerwca 2017 r.
W kursie mogą uczestniczyć panie, które ukończyły 15. rok życia i mieszkają w Gliwicach. W przypadku osób niepeł-
noletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Na zainteresowane panie czeka 150 miejsc. 
O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer 32/301-97-44.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIa
NIerUCHOMOŚCI

ZaRZĄD buDyNkÓW MIeJSkICH  
I TOWaRZySTWO buDOWNICTWa 

SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza

PISeMNy PRZeTaRG NIeOGRaNICZONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy  

ul. Zwycięstwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z odda-

niem ułamkowej części gruntu w użytkowanie 
wieczyste. 

3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 

WC, 2 – komunikacja, 2 pomieszczenia go-
spodarcze.

5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń 

i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wy-

noszący 149/1000 części w prawie użytkowa-
nia wieczystego gruntu i częściach wspólnych 
nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa  objęta jest księgą 
wieczystą KW nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy 
położony na działce nr 1029 o powierzch-
ni 0,0787 ha, obręb Stare Miasto – KW nr 
GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza – 900 000,00 zł
11. Wadium – 45 000,00 zł;
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-

targ, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie do 7 sierpnia 2017 r. wadium na 
konto  ZBM I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

13. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 sierpnia 
2017 r., godz. 10.00 (część jawna i niejawna), 
sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze, 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dol-
nych Wałów 11 w Gliwicach.

14. Oferty winny zawierać następujące infor-
macje:

• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz ad-

res zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poś 
wiadczone za zgodność z oryginałem zaświad-

czenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia każdego ze wspólników i oświad-
czenia wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie za-
wierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną 
informacją o numerze konta, na które ma 
zostać zwrócone wadium, w przypadku nie-
wygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych 
osób fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) 
i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan 
techniczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń.

15. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach, w zakle-
jonych kopertach do 7 sierpnia 2017 r. do 
godz. 15.00. 

16. Koperty z ofertą winny być opisane w nastę-
pujący sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubez-
pieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,

•  winny posiadać następujące opis:
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY 
UL. ZWYCIĘSTWA 12 – NIE OTWIERAĆ PRZED  
11 SIERPNIA 2017 R.”. 
17. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 

będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 

związanych z nabyciem lokalu użytkowego.    
18. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, 

gdy została wybrana inna oferta albo gdy 
przetarg został zamknięty bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie inter-
netowej ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. 
Dodatkowe informacje na temat warunków prze-
targu można uzyskać pod numerami telefonów: 
32/339-29-01, 32/339-29-70.

MIeszKALNe

UŻYTKOwe

LOKALe NA sprzedAŻ

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

 □ uL. CHORZOWSka 30, lokal nr II, parter, 
piwnica, pow. 69,72 m2, 3 pomieszczenia 
na parterze (50,67 m2) oraz 1 pomiesz-
czenie na kondygnacji piwnic (19,05 m2)
Termin przetargu: 3 sierpnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 114 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.15 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 
14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 28 lipca 2017 r.

 □ uL. MeTaLOWCÓW 6, lokal nr III, parter, 
pow. 285,75 m2, 4 pomieszczenia, 2 po-
mieszczenia sanitarne, 3 WC, 3 korytarze
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 500,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 7.45 do 8.00
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. OkRZeI 11, lokal nr III, parter, pow. 
71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 300,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. RybNICka 11, lokal nr III, parter, pow. 
65,68 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 400,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15

(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. LeLeWeLa 3, lokal nr 8, III piętro, pow. 
52,37 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 300,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 13.45 do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ uL. ZabRSka 1, lokal nr I, parter, pow. 
82,71 m2 + piwnica – 5,08 m2, 2 pomiesz-
czenia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 100,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 18 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ uL. DaSZyŃSkIeGO 17, lokal nr III, parter, 
pow. 102,06 m2, 4 pomieszczenia, 2 kory-
tarze, 2 pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 218 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ uL. kRÓLOWeJ JaDWIGI 2, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 84,90 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC (do legalizacji), przedpokój
Termin przetargu: 3 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 600,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 1 sierpnia 2017 r. od godz. 14.00 do 14.10 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 28 lipca 2017 r.

 □ uL. TaRNOGÓRSka 233, lokal nr 1, pod-
dasze, pow. 103,75 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, 2 komórki
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 600,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. TaRNOGÓRSka 233, lokal nr 2, pod-
dasze, pow. 78,99 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 10 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 46 200,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 31 lipca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy 
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 4 sierpnia 2017 r.

 □ uL. JeSIONOWa 3a, lokal nr 3, II piętro 
(poddasze), pow. 75,38 m2 + komórka – 
4,82 m2 + piwnica – 8,88 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, WC
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 4 sierpnia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 11 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.

 □ uL. PLebISCyTOWa 4, lokal nr 2, parter, 
pow. 95,21 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, spi-
żarka, 2 łazienki z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 400,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin oględzin: 3 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15

(dodatkowy termin oględzin: 11 sierpnia 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.

 □ PL. JaŚMINu 9, lokal nr 7, II piętro, pow. 
64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2, 3 pokoje, 
komórka, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z WC
Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 2 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 11 sierpnia 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 33, lokal nr 10a, II pięt- 
ro, pow. 96,34 m2, korytarz, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z WC i 3 pokoje
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 192 400,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ uL. DWORCOWa 38, lokal nr 9, I piętro, 
pow. 98,42 m2 + piwnica – 19,33 m2,  
2 pokoje, kuchnia ze spiżarką, łazienka,  
2 przedpokoje
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

 □ uL. CHuDOby 6a, lokal nr 2, I piętro, pow. 
71,46 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
Termin przetargu: 31 sierpnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 29 sierpnia 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 25 sierpnia 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 
Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia:
•	 nr 291 do 3 sierpnia 2017 r.

prezYdeNT MIAsTA gLIwICe

INfOrMUJe,

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownic-
twa Społecznego

                44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem garażu przy  
ul. Przyszowskiej 25, pow. 26,89 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.
2. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. uszczyka 12, pow. 55,11 m2 
 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r. 
3. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. Granicznej 51, pow. 35,00 m2 

 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r.
4. Konkurs ofertowy na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. Jana Pawła II 16 – u-2, pow. 42,70 m2 
 Termin składania pisemnych ofert: do 10 sierpnia 2017 r. 
5. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. Jasnej 5/II, pow. 58,03 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 13.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.
6. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. Jasnej 5/III, pow. 58,06 m2 
 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 13.30
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.
7. II przetarg ustny na wysokość stawki czynszu na wynajem lokalu użytkowego 

przy ul. Jasnej 5/IV, pow. 58,10 m2

 Termin przetargu: 11 sierpnia 2017 r., godz. 14.00
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego –  
pokój nr 108.

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa 

że 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w pokoju nr 34, rozpocznie się I ustny 
przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej 
w Gliwicach w obrębie Sikornik, pomiędzy al. Sikornik i ul. Czajki, obejmującej działkę  
nr 624 o pow. 0,0407 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039956/5 wraz z nie-
odpłatnym przeniesieniem własności zabudowy, na rzecz podmiotów lub ich następców 
prawnych, którzy dokonali zabudowy tego gruntu. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 610,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 1130,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VaT na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221).
Przetarg odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-4463/17 z 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nie-
ruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta 
Gliwice wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności 
zabudowy, położonej w Gliwicach w obrębie Sikornik, 
obejmującej działkę nr 624 o pow. 0,0407 ha, KW 
GL1G/00039956/5, w trybie ustnego przetargu ogra-
niczonego do właścicieli lub ich następców prawnych, 
którzy dokonali zabudowy gruntu. 
Wybór formy przetargu ograniczonego do ww. podmio-
tów prawa następuje z uwagi na fakt, że nieruchomość 
publiczna została zabudowana budynkiem użytkowym, 
którego wartość znacznie przekracza wartość zajętej 
na ten cel działki i w związku z tym Miasto Gliwice 
jako właściciel gruntu ma prawo żądać, na podstawie 
art. 231 § 2 kodeksu cywilnego, aby ten, kto dokonał 
zabudowy, nabył od niego zajęty grunt za odpowiednim 
wynagrodzeniem.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 ze zm.).
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona w obrębie Sikornik, pomiędzy 
al. Sikornik i ul. Czajki, w południowej części miasta, 
w otoczeniu zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Są-
siedztwo stanowią budynki wielorodzinne oraz budynki 
użytku publicznego. Okolica dobrze zagospodarowana 
i dobrze skomunikowana. Brak uciążliwości ekologicz-
nych. Na działkach poczyniono nakłady (pawilon han-
dlowy), które nie stanowią własności Gminy Gliwice. 
Budynek wybudowany w 1977 r. 
Działka jest obciążona nieograniczoną w czasie służeb-
nością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Gliwicach Sp. z o.o.
Dojazd do nieruchomości odbywa się przez dz. nr 619 
do ul. Czajki, w związku z tym w dniu sprzedaży tej nie-
ruchomości Miasto Gliwice, jako właściciel działki nr 
619 zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00039951/0, 
ustanowi na rzecz każdoczesnego właściciela nabywa-
nej nieruchomości odpłatną i nieograniczoną w czasie 
służebność przejścia i przejazdu pasem o szerokości 
5 m i długości 79 m, tj. o pow. 395 m² (cena wy-
woławcza zawiera wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności w wysokości 9918,72 zł brutto). 
Zapewnienie dostępu do ul. Czajki umożliwi nabywcy 
skomunikowanie nabywanej nieruchomości z tą drogą 
publiczną.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury tech-
nicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci 
i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Przed 
przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabyw-
ca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Sikornik i Trynek (uchwała 
nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 
czerwca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 
2373) działka nr 624, obr. Sikornik, położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem: 15 u – co oznacza:
Tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości, 
które zaliczone zostały do terenów adaptacji i uzu-
pełnienia istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolem 1 u do 30 u usta-
lono przeznaczenie:
1) podstawowe:
• usługi, 
• drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
• mieszkaniowe.
Zgodnie z wytycznymi miejscowego planu, w przy-
padku nowej zabudowy ustala się lokalizowanie bu-
dynków w odległości co najmniej 6 m od krawędzi 
ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 01 kPJ 
(§ 21 ust. 3, pkt 6), co ze względu na rozmiary działki 
nr 624 nie będzie możliwe do spełnienia.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z za-
pisami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla przedmiotowego terenu. uchwała 
nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 15 lipca 2010 r. dostępna jest na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego www.gliwice.eu (zakładka: 
Prawo lokalne uchwały Rady Miejskiej, akty prawa 
miejscowego).
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać podmioty lub ich następ-
cy prawni, którzy dokonali zabudowy gruntu i którzy 

wniosą wadium w wysokości 11 300,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny ograniczony, dz. nr 624, obręb Sikor-
nik, imię i nazwisko oraz PESEL osoby, na czyją rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
22 sierpnia 2017 r. 
Osoba przystępująca do przetargu powinna złożyć w tu-
tejszym Urzędzie do 4 sierpnia 2017 r. oryginały bądź 
potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty 
świadczące o wybudowaniu ze środków własnych lub 
poprzedników prawnych budynku znajdującego się 
na dz. nr 624, obr. Sikornik, ewentualnie dokumen-
tów dotyczących nabycia zabudowy (w przypadku 
następstwa prawnego).
Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargo-
wą do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A  
25 sierpnia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-
wanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 
nie wygrają, 
- przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-
sokości;
• złożenie w tutejszym Urzędzie do 4 sierpnia 2017 r.  
oryginałów bądź potwierdzonych za zgodność z ory-
ginałem dokumentów świadczących o wybudowaniu 
ze środków własnych lub poprzedników prawnych 
budynku znajdującego się na dz. nr 624, obr. Sikornik, 
ewentualnie dokumentów dotyczących nabycia zabu-
dowy (w przypadku następstwa prawnego);
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej;
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzieli pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w godzinach: pn 8.00–16.00, śr 8.00–12.00, czw 
13.00–17.00, pok. 17, tel. 32/338-64-09.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do 
zawarcia umowy notarialnej do 27 września 2017 r.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jedne-
go z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podat-
ku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4463/17  
z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości grun-
towej przeznaczonej do sprzedaży, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2016 r., poz. 
2147 ze zm.).
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego www.gliwice.eu w za-
kładce BIP: Ogłoszenia i Komunikaty/Nieruchomości 
i inne przetargi/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu  
Miejskiego w Gliwicach. 

NIerUCHOMOŚCI

prezYdeNT MIAsTA gLIwICe

OgłAszA,

że 28 września 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się  
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Gliwice w wysokości 3/32 
części w prawie własności nieruchomości położonej w Gliwicach w obrębie Ostropa 
Północ, przy ul. Daszyńskiego 618b, obejmującej działki niezabudowane nr: 168, 651, 
652 oraz działki nr: 660 i 661 o łącznej powierzchni 1,3809 ha, zabudowane zabudową 
mieszkaniową i gospodarczą, zapisane w księdze wieczystej GL1G/00025997/3. 

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości:  
90 000,00 zł 
Wadium: 9000,00 zł
Minimalne postąpienie: 900,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną brutto i dla udziału 
w działkach niezabudowanych zawiera 23% podatek 
VaT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dzu z 2016 r., poz. 710), nato-
miast działki zabudowane zwolnione są z podat-
ku na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 ww. ustawy 
o podatku VaT.
Udział w nieruchomości został przeznaczony do zby-
cia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-4027/2017 
z 25 stycznia 2017 r. 
30 maja 2017 r. odbył się I przetarg nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta, 
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz rozległych 
terenów zieleni, pól i łąk. W bliskiej odległości prze-
biega autostrada A4. 
Działki nr: 168, 651, 652 są niezabudowane, porośnięte 
trawą. Działka nr 660 jest zabudowana budynkiem 
byłej stodoły, a dz. nr 661 zabudowana budynkiem 
mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parte-
rowym, oraz budynkiem gospodarczym byłego chlewu 
i budynkiem garażowo-warsztatowym. Nieruchomość 
częściowo uzbrojona.
Działki zabudowane posiadają dostęp do ul. Daszyń-
skiego przez działkę nr 1805, która wchodzi w skład 
tej drogi publicznej. Pozostałe działki nie posiadają 
bezpośredniego dojazdu do drogi publicznej, jedynie 
drogą o nawierzchni z tłucznia. 
W granicach działki nr 168 przechodzi rów meliora-
cyjny, co powoduje że właściciel nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu, oraz 
takich, które mogłyby spowodować zakłócenie sto-
sunków wodnych na gruntach sąsiednich. Obowiązuje 
również zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy.
W granicach działek przechodzi prawdopodobnie sieć 
drenarska, która w razie uszkodzenia właściciel będzie 
zobowiązany naprawić we własnym zakresie.
Zabudowę stanowi: 
– budynek mieszkalny wybudowany w 1951 r. z do-
budówką z 1978 r. o pow. użytkowej 108,98 m², ścia-
ny murowane z cegły, fundamenty z betonu i cegły. 
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty 
dachówką. W budynku występują spękania elemen-
tów konstrukcyjnych. Piwnice zawilgocone. Instalacje: 
elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Budynek 
w średnim stanie technicznym;
– budynek gospodarczy byłej stodoły, ok. 100-letni, 
wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
powierzchnia użytkowa 62,83 m². Konstrukcja noś- 
na budynku z cegły pełnej, dach dwuspadowy, kryty 
dachówką. Stan ogólny budynku zły, do kapitalnego 
remontu lub rozbiórki;
– budynek gospodarczy byłego chlewu, o pow. użytko-
wej 40,83 m², dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły, 
ściany wewnętrzne z drewna, dach dwuspadowy, 
konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. 
Elewacja tynkowana. Instalacja wodna i elektryczna. 
Stan ogólny budynku zły, do kapitalnego remontu 
lub rozbiórki;
– budynek warsztatowo-garażowy jednokondygnacyj-
ny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 14,16 m². Rok 
wybudowania – 1978. W budynku znajdują się dwa 
pomieszczenia warsztatowo-garażowe z szambem i WC. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły. 
Dach jednospadowy, więźba stalowa uchylna, drzwi 
stalowe. Elewacja budynku tynkowana. Stan ogólny 
budynku zły, do kapitalnego remontu lub rozbiórki.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla tere-
nu obejmującego dzielnicę Ostropa, uchwalonego 
uchwałą nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 16 grudnia 2005 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Woj. Śląskiego nr 33 z 10 lutego 2011 r., poz. 
598) teren obejmujący przedmiotową nieruchomość 
oznaczony jest symbolami: 
- 2 i 6 uPC – co oznacza: tereny zabudowy usługo-
wo-produkcyjnej w komercyjnych strefach miasta  
(dz. nr 168, 651, 652 i cz. 661), 
- 6 MNu - co oznacza: tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy  
(dz. nr 660 i cz. 661),
- 1 un tj. tereny zabudowy usługowej – nowej  
(cz. dz. nr 661),
- 18 kDL 1/2 tj. tereny ulic publicznych klasy lokalnej 
(cz. dz. nr 661).
Nieruchomość znajduje się w strefie oddziaływania 
autostrady, której granicę wyznacza izofona dopusz-

czalnego poziomu dźwięku (50dB) w porze nocnej. 
W planie zagospodarowania przestrzennego zostały 
ponadto naniesione izofony dopuszczalnego poziomu 
dźwięku (55 dB, 60 dB) w porze dziennej od autostrady 
A4, które obejmują przeważające części nieruchomości 
objęte wnioskiem. Działka nr 660 i część działki nr 
661 znajdują się w granicach strefy ochrony konser-
watorskiej. 
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą wadium w wysokości 9000,00 zł  
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z za-
znaczeniem „II ustny przetarg nieograniczony, nieru-
chomość położona w Gliwicach, w obrębie Ostropa 
Północ, przy ul. Daszyńskiego 618B”, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
21 września 2017 r. 
Wpłata wadium stanowi jednocześnie deklarację ofe-
renta do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowa-

nej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości;
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 

aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

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

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

W przypadku nabycia udziału w nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jedne-
go z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości. 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca udziału w 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. Umowa notarialna przenosząca udział 
w prawie własności nieruchomości powinna zostać 
zawarta do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. 
do 27 października 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem udziału w nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca udziału 
w nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w za-
kresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4027/2017  
z 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia udziału 
Miasta Gliwice do sprzedaży oraz sporządzenia i poda-
nia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu tego udziału na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzieli pracownik Urzędu w godzinach przyjęć: 
poniedziałek 8.00–16.00, środa 8.00–12.00 i czwartek 
8.00–17.00; tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ww. ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
i ul. Jasnej 31A. 

prezYdeNT MIAsTA gLIwICe

OgłAszA,
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IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności zabudowanej części nieruchomości ozna-
czonej jako
• działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikor-

nik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha,  
zapisanej w księdze wieczystej 
nr GL1G/00033240/1, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach na wschód od ul. Ma-
rzanki.

Termin przetargu: 17 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 206 300,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1221 z późn. zm.)
Wadium: 20 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej na północ od  
ul. Daszyńskiego w Gliwicach – oznaczonej jako
• działka nr 1875, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0115 ha,  
z kW nr GL1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych nr 1433 i 1442, obręb 
Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 22 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanych na północ od  
ul. Daszyńskiego w Gliwicach – oznaczonych jako
•  działka nr 1876, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0128 ha,  
z kW nr GL1G/00112457/3,

•  działka nr 1877, obręb Ostropa Północ, 
użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0047 ha,  
z kW nr GL1G/00112457/3. Łączna 
powierzchnia gruntu: 0,0175 ha.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych oznaczonych nr 1431, 1435/1, 1435/2, 
1437 i 1439, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 34 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_____________________________________________
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zlokalizowanej na północ od  
ul. Daszyńskiego w Gliwicach – oznaczonej jako
• działka nr 1878, obręb Ostropa Północ, 

użytek b – tereny zabudowane miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0142 ha,  
z kW nr GL1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych nr 1430 i 1438, obręb 
Ostropa Północ.
Termin przetargu: 21 sierpnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 27 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).

Wadium: 2700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej 
przy ul. Toszeckiej 25B w Gliwicach oznaczonej jako
• działka nr 951, obręb kłodnica, użytek bi 

– inne tereny zabudowane, pow. gruntu 
0,3655 ha, z kW nr GL1G/00037824/7 
prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach. Powierzchnia użytkowa 
budynków 2163 m².

Termin przetargu: 4 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 2 720 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 ze zm.
Wadium: 272 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2017 r.
_______________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej
• niezabudowaną działkę nr 67, obręb 

Stare Łabędy, zapisaną w księdze wie-
czystej nr GL1G/00064379/0.

Termin przetargu: 5 września 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 384 200,00 zł
* Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 38 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2017 r.
_____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zlokalizowanych na płn. od  
ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach – oznaczonych jako
• działka nr 722, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 738, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 740, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00036926/5,
• działka nr 721, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 911, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00059301/5,
• działka nr 909, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00032654/9,
• działka nr 910, obręb kolej, z kW  

nr GL1G/00032654/9.
Termin przetargu: 7 września 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. 
Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 1 311 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm).
Wadium: 131 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2017 r.
_____________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działki nr 464 i 466, obręb Przyszówka,  

kW GL1G/00120060/2, usytuowane przy 
ul. Pułaskiego.

Termin przetargu: 19 września 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 554 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest ceną brutto; 21% ceny obej-
mującej działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT 
w wysokości 23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudo-
wanej i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 55 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 września 2017 r.

NIerUCHOMOŚCI NA sprzedAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

ZNaJDZIeSZ NaS Też Na:

NIerUCHOMOŚCI

I ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: na południe od ul. Dubois w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 957/2, obręb Kłodnica, użytek Ba – te-
reny przemysłowe, o pow. gruntu 0,1136 ha z KW  
nr GL1G/00108844/2
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej 
części miasta. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny 
zabudowy usługowo-przemysłowej oraz szlak komunika-
cyjny o dużej przepustowości (Drogowa Trasa Średnicowa). 
Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo porośnięta 
roślinnością trawiastą. Działka o kształcie nieregularnym, 
znacznie utrudniającym właściwe wykorzystanie. 
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do 
asfaltowej drogi publicznej. 
Przez przedmiotową działkę przechodzą następujące sieci: 
ciepłownicza, elektroenergetyczna, kanalizacyjna (Ø600 
mm) i telekomunikacyjna. 
Istniejące oświetlenie na działce nr 957/2, obręb Kłodni-
ca nie stanowi elementu miejskiej sieci oświetleniowej. 
Ewentualny demontaż infrastruktury oświetleniowej leży 
po stronie nabywcy. 
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewen-
tualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca 
wykona własnym staraniem w porozumieniu z właś- 
cicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
W dziale III księgi wieczystej widnieje zapis o ograniczeniu 
w korzystaniu z przedmiotowej działki w związku z przebu-
dową sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. 
W granicy działki przechodzi kanał deszczowy D800. Przy 
sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograni-
czona w czasie służebność przesyłu na rzecz Miasta Gli-
wice i każdoczesnego właściciela kanalizacji deszczowej 
polegająca na:
– prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji deszczowej 
kanałem o średnicy D800 wraz z położonymi na nim 5 stud-
niami i długości 8 m wraz ze strefą ochronną o szerokości 
3 m od osi kanału; 
– prawie swobodnego dostępu Miasta Gliwice i każdocze-
snego właściciela kanalizacji deszczowej oraz podmiotów 
działających w jego imieniu w przyszłości do tych insta-
lacji i urządzeń, w celu usuwania awarii, dokonywania 
przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, 
modernizacji i wymiany. 
Odwodnienie wód z terenu działki w gestii właściciela. 
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
– zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 
w oparciu o art. 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (t.j. 
DzU z 2015 r., poz. 1422),
– zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy Prawo wodne 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1121).
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Działka nr 957/2, obręb Kłodnica, położona jest na tere-
nie, na którym od 22 grudnia 2012 r. obowiązuje zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej części miasta, obej-
mującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXVI/500/2012 z 25 października 
2012 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 21 listopada 2012 r. pod poz. 4934.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 957/2, obręb 
Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
3 un – opisanym jako: tereny usług różnych – nowy.
Dla którego ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) usługi różne; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), 
b) dojścia, dojazdy i parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej, 
d) zieleń urządzona.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 200 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VaT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dzu z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 11 września 2017 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. Pod-
pisanie aktu notarialnego nastąpi do 11 października 2017 r.
8. Tryb przetargu: 
Ze względu na przeznaczenie, brak dostępu do drogi pu-
blicznej i położenie przedmiotowa działka nie może sta-
nowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zago-
spodarowania. W związku z powyższym, działka nr 957/2, 
obręb Kłodnica, została przeznaczona do zbycia w drodze 

przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych nr 
494/2, 495/2, 957/1, obręb kłodnica.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana na podstawie elek-
tronicznego wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu 
na 7 września 2017 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg 
wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, któ-
re potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 6 września 2017 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31a, pokój nr 16.
9. Wadium:
Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 957/2, obręb 
Kłodnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
6 września 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet 

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

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

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 
miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach, nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
11. Dodatkowe informacje:
11.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4540/17 z 18 maja 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli/użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyległych prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 
957/2, obręb Kłodnica, o powierzchni 0,1136 ha, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00108844/2, oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
11.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy 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.
11.3. 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 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
11.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4540/17 z 18 maja 2017 r.
11.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-
gu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-22.
11.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
11.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).
11.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

prezYdeNT MIAsTA gLIwICe

dzIAłAJąC NA pOdsTAwIe ArT. 38 UsT. 1 I 2 UsTAwY  
z 21 sIerpNIA 1997 r. O gOspOdArCe NIerUCHOMOŚCIAMI  

(T.J. dzU z 2016 r., pOz. 2147 z późN. zM)

                                          OgłAszA 
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