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Od 1 sierpnia na ulicy Siemińskiego obowiązywać będzie zakaz ruchu
dla samochodów, z wyjątkiem dojazdów do posesji. Zmianę organizacji
ruchu w tym rejonie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza na
prośbę mieszkańców korzystających z siedzisk i podestów woonerfu, czyli
pierwszego na Śląsku miejskiego podwórca.

>>5

druga strona w obiektywie
Tysiące fanów na koncercie Scorpions w Arenie Gliwice

Scorpions to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. Ma nie tylko niezliczoną ilość przebojów, ale i bardzo wiernych fanów. Formacja, która miała już w planach
zakończenie kariery, powstała niczym feniks z popiołów i nadal rozgrzewa cały świat swoimi hardrockowymi riffami, a jak można zaobserwować – z biegiem lat ten płomień jest coraz
silniejszy! Zespół dał 21 lipca w Gliwicach fantastyczny koncert, a dodatkowo przygotował dla fanów niespodziankę. W trakcie utworu „Make It Real” za sprawą świetnej oprawy
scenicznej Arena Gliwice zrobiła się biało-czerwona, a na ekranie i telebimach pojawiła się biało-czerwona flaga. (fot. materiały organizatora)

Mandat albo... ćwiczenie

Kolejny suckes gliwickiej MuSHELLki

Gliwiccy policjanci przygotowali 18 lipca „niespodziankę” dla kierowców łamiących
przepisy ruchu drogowego. Na ul. Pszczyńskiej wyłapywali tych kierowców, którzy
przekraczali prędkość, nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa czy podczas kierowania
pojazdem rozmawiali przez telefon komórkowy. Tym razem traktowano ich jednak
ulgowo – zamiast mandatu otrzymywali upomnienie oraz zadanie do wykonania.
Kierowcy ćwiczyli resuscytację na manekinie, musieli również przespacerować się w tzw.
alkogoglach. Na koniec, zadowoleni, że tym razem uniknęli poważnych konsekwencji,
mogli wybrać sobie jeden z policyjnych gadżetów. (fot. ŚląskaPolicja.pl)

Kolejny udany występ gliwickiego bolida na Shell Eco-marathon Europe 2019! W tym
konkursie wygrywa drużyna, której pojazd może pokonać najdłuższy dystans na
ekwiwalencie jednego litra paliwa lub jednej kilowatogodziny. Gliwicka MuSHELLka,
zbudowana przez studentów z zespołu działającego w ramach Studenckiego Koła
Naukowego Modelowania Konstrukcji Maszyn przy Politechnice Śląskiej, uzyskała
wynik 183,41 km/kWh i zajęła 30. miejsce w swojej kategorii. W tegorocznej edycji
Shell Eco-marathon Europe udział wzięło ponad 1 500 uczestników z 28 krajów,
konstruując łącznie 140 bolidów. (fot. SmartPower PŚ)

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Kwietne łąki w parku Chrobrego

Arena Gliwice
Interesująca z każdej perspektywy :-)

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla trawników – nie trzeba ich
regularnie kosić, podlewać ani nawozić, dlatego oszczędzają czas, pieniądze i zasoby.
Wspierają dziką przyrodę – dzięki bogactwu i różnorodności stanowią miejsce do
życia dla pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. A przy tym wszystkim – są
przepiękne! W Gliwicach można je podziwiać m.in. w parku Chrobrego. Zwłaszcza
teraz – gdy kwiaty błyszczą w letnim słońcu. (fot. K.Łukoszek)
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z miasta

Gliwice zajęły czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów. Ranking dochodów „Bogactwo samorządów” to jedno z najstabilniejszych
zestawień przygotowywanych przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego dla magazynu „Wspólnota”. Na tak wysokiej
pozycji Gliwice uplasowały się już trzeci raz z rzędu.

Pierwszy,
pilotażowy
kontrapas

W najnowszym zestawieniu
uwzględniającym dochody JST
za 2018 rok czwartą lokatę w kategorii miast na prawach powiatu
zapewnił Gliwicom dochód na poziomie 5,3 tys. zł na mieszkańca.
Na podium w tej kategorii znalazły się Sopot (7,5 tys. zł na mieszkańca), Świnoujście (7,1 tys. zł)
i Płock (6,4 tys. zł).

Pierwszy w Gliwicach specjalny pas dla rowerzystów,
na którym będą oni mogli poruszać się w kierunku
przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy,
powstanie na 150-metrowym odcinku ul. Wybrzeże
Wojska Polskiego. Kontrapas, bo o nim mowa, wydzielony zostanie z jezdni ulicy jednokierunkowej.

Połączy on dwie ścieżki rowerowe: prowadzącą od
ul. Orlickiego do ul. Wybrzeże
Wojska Polskiego z odcinkiem
istniejącej ścieżki rowerowej od

W naszym regionie za bogate
miasto należy uznać też Dąbrowę Górniczą (dochód na
mieszkańca rzędu 5,2 tys. zł),
a także Tychy i Bielsko-Białą
(po 4,9 tys. zł) oraz Rybnik
(4,5 tys. zł). Pozostałe śląskie
miasta mają już niższe dochody (najniższe Świętochłowice
– 3,4 tys. zł na mieszkańca).

ul. Berbeckiego w kierunku alei
Przyjaźni.
Pierwszy gliwicki kontrapas
powstaje w miejscu, gdzie obowiązuje strefa zamieszkania,
a kierowcy samochodów poruszać powinni się z prędkością nie
większą niż 20 km/h. (ZDM/kik)

Pismo „Wspólnota” przeprowadza ranking zamożności JST od

fot. materiały BUMAR Gliwice

Bumar z ważnym
kontraktem
22 lipca w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. podpisano umowę
na remont czołgów T-72 z modyfikacją. Kontrakt o wartości prawie 2 mld zł pozwoli na utrzymanie ponad 1 000 miejsc pracy w zakładzie i spółkach zależnych
oraz stabilną pracę BUMAR-u przez najbliższe 6 lat.
Konsorcjum PGZ S.A., wspólnie
z wchodzącymi w skład Grupy
PGZ Zakładami Mechanicznymi
„BUMAR – ŁABĘDY” S.A. oraz
WZM S.A. prowadziło negocjacje w sprawie modyfikacji
czołgów T-72, użytkowanych
przez Wojsko Polskie, których
efektem jest umowa z 1. Regionalną Bazą Logistyczną
w Wałczu. Gliwicka spółka jest
producentem ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym.
Posiada ponad 65-letnie doświadczenie w zakresie produkcji, modernizacji i remontów
sprzętu pancernego.

Prezes PGZ Witold Słowik
ocenił, że podpisany w poniedziałek kontrakt daje zakładom
nowy impuls rozwojowy. Umowa na modernizację T-72 ma
uchronić gliwicki zakład przed
ryzykiem utraty płynności
finansowej i pozwolić na odbudowywanie „kompetencji
czołgowych”. Przypomniał, że
w końcu lat 90. trwały prace
nad budową polskiego czołgu
nowej generacji, które jednak
zostały zaniechane. – W chwili
obecnej stoimy na progu rozpoczęcia prac nad stworzeniem
nowego polskiego czołgu –
powiedział prezes PGZ.

rzy rankingu, bardzo duże dotacje (np. ze środków UE) potrafią
sztucznie wywindować wielkość
dochodów miasta, gminy czy
powiatu, a nie ma to nic wspólnego z celem badania, czyli
pomiarem trwałego wzrostu
zamożności samorządu.  (kik)

fot. UM Gliwice

Jak informuje ZDM, wybór akurat tego odcinka drogi nie jest
przypadkowy.

2001 roku. Autorzy zestawienia
uwzględniają dochody własne
i otrzymywane subwencje danego samorządu, które dzielą
przez liczbę mieszkańców. Warto wiedzieć, że do dochodów
nie są wliczane wpływy z dotacji
celowych, bo jak tłumaczą auto-

Umowa o wartości 1,75 mld zł
przewiduje realizację usługi
remontowej i unowocześnienia
czołgów przez krajowy przemysł
zbrojeniowy w latach 2019–
–2025. Pojazdy będą w Gliwicach remontowane oraz wyposażane w nowoczesne przyrządy
celownicze, nawigacyjne, obserwacyjne, a także w nowoczesną
łączność cyfrową.
W uroczystym podpisaniu
umowy w Gliwicach wzięli
udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.

(aś/ap)
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Nowe drzewa
przy Radiostacji
Zielony teren wokół Radiostacji, z fontanną i parkiem
sensorycznym, to jedno z ulubionych miejsc spacerowych
gliwiczan. Wkrótce pojawią się na nim wiśnie, szczególnie
piękne wiosną, gdy obsypane są kwiatami, oraz zimozielone cisy, które utworzą z czasem zwarty żywopłot.
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił przetarg na
zakup wraz z nasadzeniem
i pielęgnacją drzew i krzewów
wokół Radiostacji. Jeśli zostanie
rozstrzygnięty pozytywnie, pod
koniec wakacji wzdłuż ogrodzenia gliwickiego Pomnika
Historii zostanie posadzonych
150 ozdobnych wiśni i 1 300
zimozielonych cisów.

Wiśnia osobliwa „Umbraculifera”
jest mieszańcem wiśni pospolitej
i karłowatej. Kwitnie od kwietnia
do maja i dobrze znosi miejskie
warunki. Cis pośredni „Hillii” to
krzew, który rozrasta się na boki
i ku górze. Sprawdza się w warunkach miejskich, jest odporny
na zanieczyszczenie powietrza
i dobrze znosi częste strzyżenie.

(mf)

fot. R. Neumann

fot. T. Królik / UM Gliwice

Jesteśmy w czołówce
najbogatszych miast
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kultura

Bardzo jazzowy festiwal
To już 15. edycja imprezy, podczas której gliwicka publiczność
poznaje nowe zjawiska w muzyce i sztukach wizualnych. W hali
GZUT-u przy ul. Wincentego Pola 7
wystąpią wschodzące gwiazdy
szeroko pojętej muzyki jazzo-

wej. Oprócz koncertów, które są
głównym punktem festiwalowego
programu, zaprezentowane zostaną także grafiki i plakaty młodych
plastyków z całego świata. W tym
roku motywem przewodnim prac
jest zdanie „Jazz is a man’s thing”.

Festiwal rozpocznie się w piątek
2 sierpnia koncertem zespołu
jazzowego Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach pod kierownictwem Jarosława Spałka
(godz. 18.00). O godz. 19.00 we
wnętrzu hali otwarta zostanie
wystawa plastyczna i rozpocznie się prawdziwa, koncertowa
uczta dla miłośników improwizowanych dźwięków. Na pierwszy
ogień pójdzie intrygujący zespół
O.N.E. Quintet.
Koncerty zaplanowano na 2, 3, 9
i 10 sierpnia. Każdego wieczoru
odbędą się dwa występy. Wśród
zaproszonych artystów są przede
wszystkim młodzi wykonawcy,
ale nie tylko – Aga Derlak Trio
to projekt, który święci triumfy
na rodzimej scenie jazzowej już
od 2012 roku. Warto także zarezerwować sobie czas na koncert
Tomasz Chyła Quintet, jednego
z najciekawszych zespołów tak
zwanego młodego pokolenia.

MÓW

Klara Cloud & The Vultures

fot. materiały organizatora

Świetne koncerty, wystawa grafik i plakatów z całego
świata i muzyczne warsztaty – Jazz w Ruinach startuje
2 sierpnia. Festiwalowe serce w tym roku będzie biło
w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.

Z ciekawym projektem przyjadą
także Zbigniew Chojnacki, Łukasz
Czekała i Marcin Albert Steczkowski, czyli grupa Backspace
[augmented]. Muzycy połączą
brzmienie akustycznego akordeonu, elektrycznych skrzypiec
i elektronikę. W Gliwicach zagrają także Month of Sundays
z Austrii, MÓW i Gniewomir
Tomczyk / Project. Wielbiciele
jazzu w wydaniu etnicznym po-

winni koniecznie przyjść na koncert Klara Cloud & The Vultures.
Szczegółowy program jest dostępny na stronie kultura.gliwice.eu. Na wszystkie wydarzenia
w ramach Jazzu w Ruinach wstęp
jest wolny. Festiwal jest organizowany przez Stowarzyszenie
Muzyczne Śląski Jazz Club przy
finansowym wsparciu Miasta
Gliwice. 
(mm)

Pięć parkowych koncertów
3 sierpnia Jazz Band Młynarski–Masecki rozpocznie cykl koncertowy w parku Chopina.
Podczas Parkowego Lata publiczność weźmie udział w czterech koncertach i jednym
spektaklu muzycznym. Będzie bardzo różnorodnie – od jazzu po poezję śpiewaną. Miasto Gliwice zaprasza!

10 sierpnia spotkamy się z utworami niezapomnianego Kabaretu
Starszych Panów. Autorski kabaret Jeremiego Przybory i Jerzego
Wasowskiego bawił i dostarczał
rozrywki na najwyższym poziomie kilku pokoleniom Polaków.
Chwytliwe melodie i błyskotliwe
teksty na stałe weszły do kanonu
polskiej piosenki. „Piosenka jest
dobra na wszystko”, „Wesołe jest
życie staruszka”, „Addio, pomidory!” czy „Bo we mnie jest sex”
to ponadczasowe hity, które nuci
niejeden z nas. W parku Chopina
po repertuar Kabaretu Starszych

Panów sięgnie Artur Gotz, wokalista oraz aktor filmowy i teatralny.
Izabela Szafrańska, wokalistka
znana z telewizyjnych talent
shows, wystąpi 17 sierpnia.
W koncercie „Piosenki mi najbliższe” nie zabraknie utworów
z kręgu poezji śpiewanej. Zabrzmią utwory Marka Grechuty,
Jacka Kaczmarskiego czy Bułata
Okudżawy.

Jazz Band Młynarski–Masecki
a potem Włochy czy Ameryka –
mieszanka niezapomnianych melodii w bardzo zgrabnej muzycznej
opowieści teatralnej.
Ostatni koncert zaplanowano
na 31 sierpnia. Zespół Historyczno-Patriotyczny Forteca gra

fot. K. Laksa

Na początek, 3 sierpnia, Jazz Band
Młynarski–Masecki zabierze słuchaczy w sentymentalną podróż
do lat przedwojennych. Do czasów, kiedy Henryk Wars czy Jerzy
Petersburski, zasłuchani w utwory
ze Stanów Zjednoczonych, tworzyli
ponadczasowe kompozycje na potrzeby teatrów, rewii czy kabaretów.
Rok 1939 położył kres tej złotej erze

polskiego jazzu, ale świetny pianista
Marcin Masecki i Jan Emil Młynarski
przywrócą do życia tradycyjną orkiestrę jazzową. Będzie to muzyka i do
tańca, i do wzruszeń.

fot. W. Jachyra

W każdą sierpniową sobotę
o godz. 19.30 w parku Chopina
będzie rozpoczynać się koncert
albo spektakl w ramach Parkowego Lata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zaplanowano aż
pięć ciekawych propozycji. Każdy
znajdzie coś dla siebie – posłuchamy jazzu, piosenki kabaretowej,
uczcimy także 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

muzykę rockową nawiązującą do
historii Polski. W koncercie „Których nam nikt nie wynagrodzi”
słychać będzie inspirację poezją
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Władysława Broniewskiego i innych twórców z okresu II wojny
światowej. 
(mm)
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24 sierpnia publiczność Parkowego
Lata zobaczy spektakl w wykonaniu
świetnych aktorów krakowskiego
teatru im. J. Słowackiego. „Minia-tour. Muzyczne biuro podróży”
to 80 minut, w trakcie których
zabrzmią piosenki z różnych stron
świata. Kraków, Paryż, Berlin,

„Minia-tour. Muzyczne biuro
podróży”, reż. H. Jarczyk

fot. H. Jarczyk

Forteca

fot. materiały promocyjne

Artur Gotz
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inwestycje

Woonerf nie dla samochodów
1 sierpnia wprowadzony zostanie zakaz ruchu na ul.
Siemińskiego – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Nie będzie on dotyczył autobusów linii A4
i rowerzystów, a także dojazdu do posesji. Wprowadzane przez ZDM zmiany są odpowiedzią na zgłaszane
propozycje osób korzystających ze znajdującego się na
tej ulicy pierwszego na Śląsku miejskiego podwórca.

Ciekawym uzupełnieniem stał
się woonerf oddany do użytku
mieszkańców 30 marca 2018 r.
Powstały specjalne, wyspowo
usytuowane podesty z siedziskami, które poszerzyły pas

chodników, tworząc strefę
wypoczynku. Na 10 parkletach
ustawionych na chodnikach
i jezdni stanęły ławki, pojedyncze siedziska oraz donice
z zielenią. Pojawiły się też rowerowe stojaki oraz miejsca
parkingowe.

Woonerf spowalnia ruch
uliczny i jest przestrzenią sprzyjającą wypoczynkowi. Mieszkańcy
chętnie odpoczywają
i miło spędzają czas przy
stolikach wystawionych
przez kawiarnie i lodziarnie działające przy ul.
Siemińskiego.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Woonerf ciągnie się na
250-metrowym odcinku ul.
Siemińskiego, od skrzyżowania
ulic: Kozielskiej, Daszyńskiego,
Sobieskiego i Jasnogórskiej,
do al. Korfantego. To pierwszy
miejski podwórzec na Śląsku.
Miasto zdecydowało o jego
utworzeniu kilka lat po przebudowie ówczesnej ulicy Wieczorka, która zmieniła charakter na
bardziej reprezentacyjny. Ulicę
wybrukowano, wypiękniał plac
Adama Mickiewicza, pojawił się
też stylowy zegar.

Miasto podejmuje kolejne
kroki mające uatrakcyjnić
przestrzeń. Niedawno zakończyła się modernizacja siedzisk
i przegląd znajdującej się tam
roślinności – niskiej zieleni

oraz klonów zdobiących ulicę w 16 dużych i 21 średnich
donicach.
Od 1 sierpnia, zgodnie z postulatami mieszkańców, ta część

ul. Siemińskiego zostanie zamknięta dla samochodów, z wyjątkiem dojazdów do posesji.
Zmiany w organizacji ruchu nie
będą dotyczyły rowerzystów
i autobusów. 
(mf)

Zachodnia obwodnica coraz bliżej finału
Zamówienie przetargowe opublikowane przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach obejmuje
m.in. zaprojektowanie odcinka
zachodniej obwodnicy miasta
z ewentualnym wykorzystaniem
istniejącej dokumentacji projektowej opracowanej w 2012
roku przez firmę EUROMOSTY,
uaktualnienie bądź uzyskanie
wymaganych prawem decyzji
oraz zezwoleń na budowę,
w tym tzw. decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), przede
wszystkim zaś – wybudowanie
około 2-kilometrowego (1,8 km)
odcinka obwodnicy od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego.
Powstanie tam jednojezdniowa
droga z dwoma pasami ruchu,
dostosowana do prędkości 60
km/h i nośności 115 kN/oś,
niezbędna infrastruktura dla
pieszych i rowerzystów, a także drogi serwisowe oraz droga
techniczna umożliwiająca dojazd
do pól. Wzdłuż trasy pojawi się
nowe oświetlenie. Stanie tam
także tablica zmiennej treści,
prezentująca m.in. informacje
drogowe i pogodowe.

Miasto czeka na oferty
od potencjalnych wykonawców do 20 sierpnia.

fot. M. Baranowski

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic. Chodzi o fragment od
ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego. Inwestycja ma być realizowana po raz pierwszy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

A na odcinku
„zachodniej” Daszyńskiego – Rybnicka…
…prace wrą. Wykonawca robót –
konsorcjum firm Eurovia Polska
i PRUiM – od dłuższego czasu
zajmuje się przygotowaniem
podłoża pod budowaną trasę
i przezbrojeniami. Przypomnijmy, że ten fragment zachodniej
obwodnicy miasta będzie miał
również jedną jezdnię z dwoma
pasami ruchu, z wyjątkiem skrzy-

żowania z ulicami Daszyńskiego
i Rybnicką, gdzie liczba jezdni
zwiększy się do dwóch. Przebudowany zostanie też odcinek
ul. Rybnickiej. Powstaną nowe
skrzyżowania z ulicami: Ku Dołom, Kosów i przedłużeniem ul.
Biegusa oraz ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura
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dla pieszych i rowerzystów. Droga
będzie oświetlona i wyposażona
w tablice zmiennej treści prezentujące m.in. informacje drogowe
i pogodowe.
Przewidywany koszt inwestycji
to ok. 82,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel maksymalne,
85% dofinansowanie unijne

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014–2020 (Działanie
4.2: Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast
od nadmiernego ruchu drogowego). 

(kik)

5

sport
Mistrzowie tenisa walczyli w Gliwicach

8 dni rozgrywek, 112 zawodników i rekordowa pula nagród, bo aż 140 tys. zł – w niedzielę 21 lipca zakończyły się 93. Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie – FUNDACJA RADAN GLIWICE OPEN 2019. To najważniejsze w kraju zawody tenisowe, rozgrywane w ramach cyklu Lotos PZT Polish Tour. W turnieju singla
mistrzostwo zdobyła Stefania Rogozińska-Dzik, która pokonała w finale Anastazję Szoszynę. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Paweł Ciaś. W grze podwójnej
kobiet zwyciężyły Weronika Falkowska i Martyna Kubka, z kolei najlepsi mężczyźni w deblu to Jan Zieliński i Kacper Żuk. W turnieju miksta zwyciężyli Anastazja
Szoszyna i Grzegorz Panfil. Gratulujemy! Mistrzowskie rozgrywki odbyły się na kortach tenisowych MZUK. (fot. M. Buksa / Fundacja Radan / LOTOS PZT Polish Tour)

6

Słupiński zostaje w GTK Gliwice

Wywalczyła kwalifikację na Olimpiadę!

Kolejnym zawodnikiem, który pozostanie w składzie GTK jest Dawid Słupiński. Podkoszowy przedłużył umowę na kolejny sezon. Sezon 2018/19 był dla Dawida Słupińskiego
przełomowy. 27-letni zawodnik po latach gry na poziomie I ligi, gdzie był wyróżniającą
się postacią, zdecydował się na kolejny krok w swojej karierze i podpisał umowę z GTK
Gliwice. Swój debiutancki sezon na parkietach Energa Basket Ligi rozpoczął bez żadnych
kompleksów. Solidne występy przeciwko MKS-owi Dąbrowa Górnicza i Stelmetowi
Enea BC Zielona Góra pokazały, że zawodnik potrafi rywalizować z tymi, którzy na tym
poziomie rozgrywkowym występują od kilku sezonów. (fot. materiały GTK)

Dominika Kossakowska, absolwentka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Gliwicach oraz wychowanka Klubu Pływackiego „Sikret" Gliwice, wywalczyła
dla Polski kwalifikację olimpijską w sztafecie 4 x 100 m stylem dowolnym podczas Mistrzostw Świata w koreańskim Gwangju. Gratulujemy sukcesu i trzymamy mocno kciuki, żeby zobaczyć gliwicką pływaczkę na olimpiadzie w Tokio!
(fot. „Sikret” Gliwice)

Piast w ferworze walki. Kibicujemy!

Awans na Mistrzostwa Polski!

W 1. kolejce PKO BP Ektraklasy piłkarze Piasta Gliwice zremisowali z Lechem Poznań
1:1. Bramkę dla Piasta zdobył Jorge Felix. Przed nami II runda eliminacji Ligi Europy.
W pierwszej Piast przegrał 2:3 w dwumeczu z BATE Borysów, a obecny rywal (Riga
FC) uległ – po konkursie rzutów karnych – irlandzkiemu Dundalk FC. W regulaminowym czasie obu spotkań oraz dogrywce w drugim meczu nie padły bramki. Pierwszy
mecz II rundy zostanie rozegrany 25 lipca o godz. 20.00 w Gliwicach, a rewanż
odbędzie się w 1 sierpnia w Rydze. Natomiast w niedzielę, 28 lipca, Piast zmierzy
się w meczu wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław, w ramach 2. kolejki Ekstraklasy.
Kibicujmy naszym! (fot. piast-gliwice.eu)

Piłkarze z UKS Milenium, zajmując 6. miejsce w Młodzieżowym Pucharze Polski,
zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski Beach Soccer U21 w Kołobrzegu.
Turniej Pucharu Polski rozgrywany był w miniony weekend na gdańskim boisku
Lotos Stadion Letni. Do rywalizacji o Młodzieżowy Puchar Polski przystąpiło
aż 14 drużyn. Reprezentanci z Gliwic byli najmłodszymi zawodnikami turnieju.
Za dwa tygodnie gliwiczanie będą walczyć w Kołobrzegu o Mistrzostwo Polski.
(fot. materiały UKS Milenium)
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kultura

Z wizytą w Kieżmarku

CO? GDZIE? KIEDY?

Tradycyjne rzemiosło i folklor co roku przyciągają do słowackiego Kieżmarku gości z całego kontynentu. W Europejskich Ludowych Targach Rzemiosła EL’RO 2019 między 12 a 14
lipca wzięła udział delegacja z Gliwic. Nasze miasta współpracują ze sobą od 2001 roku.

Kieżmark jest miastem partnerskim
Gliwic. Leży na słowackim Spiszu,
w przepięknej Kotlinie Popradzkiej. Miasto powstało w XIII wieku
i w średniowieczu było zamieszkane przez przedstawicieli najróż-

niejszych narodowości: najliczniej
przez Niemców i Słowaków, ale też
Węgrów, Polaków, Żydów i Rusinów.
Długa i barwna historia Kieżmarku
znalazła odzwierciedlenie w architekturze. Miasto ma piękny i znakomicie zachowany zabytkowy zespół
miejski. Wielką dumą Kieżmarku

jest drewniany kościół, tak zwany
artykularny (wybudowany na terenie dawnych Węgier przez protestantów), pw. św. Trójcy. Na fundamentach z cisowych belek wznosi
się konstrukcja w stylu barokowym,
wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
(mm)

Najlepsze filmy
w Kinie Plenerowym
Niedziela na leżaku z dobrym filmem to nasz przepis na udane wakacyjne popołudnie.
28 lipca w ramach Letniego Kina Plenerowego dzieci zobaczą kinową wersję bajki
„Fistaszki”, a dorośli spróbują rozwikłać „Tajemnicę morderstwa w Orient Ekspressie”.
Uwielbiani przez małych i dużych
Charlie Brown i przesympatyczny
pies Snoopy na dużym ekranie –
tego żaden fan kultowych komiksów ze Stanów Zjednoczonych nie
może przegapić.

kinowej”. Będzie dużo śmiechu
i mnóstwo przygód – rozrywka
dla całej rodziny gwarantowana!
O godz. 20.00 rozpocznie się seans
dla starszych widzów. „Morderstwo w Orient Ekspressie” to
rasowy kryminał. Słynny Hercules
Poirot spróbuje rozwiązać zagadkę
śmierci biznesmena w luksusowym

pociągu. W popisowych rolach aktorskich widzowie zobaczą między
innymi Kennetha Branagh, Michelle Pfeiffer i Johnny’ego Deppa.
Seanse Letniego Kina Plenerowego są organizowane przez Miasto
Gliwice w każdą niedzielę, aż do
1 września. Wstęp wolny. 

(mm)

■■ godz. 19.00: „Narwani IMPRO SHOW” – wieczór
komedii improwizowanej w wykonaniu Narwanych z Kontekstu w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Centrum
Handlowe Forum (ul. Lipowa 1)

sobota 27 lipca

■■ godz. 14.00: warsztaty kreatywne z Małe Mi –
Wędrownym Teatrem Lalek w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 16.00: „Igraszki z Dropsem” – spektakl
Małe Mi – Wędrującego Teatru Lalek w ramach
13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy
„Ulicznicy”, park Chopina
■■ godz. 18.00: Damy ognia! – pokazy pirotechniczne i laserowe oraz koncerty grup Golden Life
i Proletaryat, plac przed Areną Gliwice (ul. Akademicka 50)
■■ godz. 18.30: ZPiT Ziemia Żywiecka, Zespół Regionalny Ziemia Suska – koncerty w ramach 56. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, skwer Salgótarján
■■ godz. 19.00: „Król Dawid – LIVE!” – monodram
Sambora Dudzińskiego w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”,
ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)
■■ godz. 21.00: „The Baïna Trampa Fritz Fallen” –
spektakl w wykonaniu G. Bistaki w ramach 13.
Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy
„Ulicznicy”, park Chopina

niedziela 28 lipca

■■ godz. 9.30: „Miasto ogród – spacer pierwszy” –
spacer historyczny z Bogną Żukowską w ramach
Lata z Gliwickim Wędrowcem, park Chrobrego
■■ godz. 18.00: „Fistaszki – wersja kinowa”, reż. S.
Martino, „Morderstwo w Orient Ekspressie”, reż.
K. Branagh – seanse Letniego Kina Plenerowego,
teren obok boisk przy ul. Piaskowej 5
■■ godz. 21.00: „The Baïna Trampa Fritz Fallen” –
spektakl w wykonaniu G. Bistaki w ramach 13.
Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy
„Ulicznicy”, park Chopina

kultura.gliwice.eu

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

O godz. 18.00 na terenie obok boisk przy ul. Piaskowej 5 rozpocznie
się projekcja „Fistaszków – wersji

■■ godz. 20.00: Oleś Brothers, Christopher Dell
i Piotr „Pianohooligan” Orzechowski – koncert
z okazji 20-lecia działalności artystycznej Oleś
Brothers, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej
(ul. Banacha 3)

piątek 26 lipca
fot. materiały organizatora

Koncerty muzyki klasycznej, tańce
historyczne, pokazy solników, szermierzy i grup rekonstrukcyjnych –
w Kieżmarku nie brakowało atrakcji.
Podczas EL’RO można było zobaczyć
największych mistrzów tradycyjnego rzemiosła, takich jak kowale,
garncarze czy tkacze. Impreza jest
organizowana od 1991 roku i każdego
lata przyciąga rzesze odwiedzających
z całej Europy. W tegorocznej edycji
z ramienia gliwickiego samorządu
uczestniczyli Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic oraz Krystyna
Sowa, zastępca przewodniczącego
Rady Miasta Gliwice.

czwartek 25 lipca
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GBO 2020 / warto wiedzieć

Na co zagłosujemy?

Znamy już wykaz projektów zakwalifikowanych
do wrześniowego głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Na liście
znalazło się 145 zadań zaproponowanych przez
mieszkańców.
Pozytywnie zweryfikowano 140
wniosków dzielnicowych (wśród
nich są propozycje z wszystkich
21 gliwickich dzielnic), a także 5
wniosków ogólnomiejskich (ten
rodzaj zadań pojawił się po raz
pierwszy). Lista uwzględnia 14
projektów, których oceny zmieniły
się z negatywnych na pozytywne
po rozpatrzeniu złożonych przez
mieszkańców odwołań.

Na realizację projektów
w ramach aktualnej edycji
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano
w sumie 6 216 000 zł
(na projekty dzielnicowe
5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie
400 000 zł).
Łączny szacunkowy koszt realizacji
wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie i skierowanych do
głosowania wynosi 12 929 700 zł.
Które z nich zostaną zrealizowa-

ne? O tym zadecydują mieszkańcy
w głosowaniu zaplanowanym
w terminie od 2 do 23 września.
Każdy mieszkaniec Gliwic będzie
mógł oddać maksymalnie dwa
głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na
projekt w dowolnej dzielnicy. Jak
zawsze głosowanie będzie prowadzone w formie tradycyjnej
– poprzez formularze papierowe
(w ponad dwudziestu punktach
konsultacyjnych zlokalizowanych
w różnych częściach miasta) oraz
w formie elektronicznej na stronie
internetowej www.gliwice.eu.
Głosowanie odbędzie się zgodnie z założeniami określonymi
w Uchwale nr II/26/2018 Rady
Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r.
w sprawie Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego oraz Zarządzeniu
nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku
w sprawie Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2020. Obydwa
dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.gliwice.eu

w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. Są tam zamieszczone
także m.in. wyniki procedury odwoławczej oraz „Lista wszystkich
złożonych wniosków”, zawierająca
szczegółowe informacje o zgłoszonych projektach i odwołaniach.

W połowie sierpnia opublikowany zostanie poradnik dla gliwiczan
„Jak głosować?”.
Wyniki wrześniowego głosowania
poznamy do 23 października. Zwycięskie projekty będą realizowane
w 2020 roku.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach procedury
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 publikujemy na stronach 9–14.

Uwaga na oszustów!

Ważne dla mieszkańców!

Od 1 lipca w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci segregowanych.
W związku z tym pracownicy Urzędu Miejskiego doręczają właścicielom nieruchomości
zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.
Zawiadomienia są dostarczane
w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty
od godzin porannych – zawsze
najpóźniej do godz. 20.00.
Przypominamy zwłaszcza
starszym mieszkańcom, że
pracownicy UM nie są uprawnieni do pobierania żadnych
należności!

8

W przypadku nieruchomości
w budynkach wielolokalowych
zawiadomienia są wysyłane
wspólnocie lub spółdzielni
mieszkaniowej.

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.

Zmiana wysokości opłat wynika z uchwały nr IV/75/2019
Rady Miasta Gliwice z 28
marca 2019 roku w sprawie

Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za III kwartał
upływa z dniem 15 października
br.
(PO/kik)

Pod koniec maja, jak informują
gliwiccy policjanci, ofiarą kradzieży z wykorzystaniem metody „na
domokrążcę" padł gliwiczanin
mieszkający przy ul. Hutniczej.
Sprawczyni przekonała go, by
wpuścił ją do mieszkania, podając
się za pracownika socjalnego. Następnie, wykorzystując nieuwagę
starszego mężczyzny, ukradła
prawie 12 tys. złotych.

Warto zatem pamiętać, że pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Gliwicach
mają obowiązek posiadania legitymacji służbowej ze zdjęciem,
którą przed podjęciem czynności
po raz pierwszy muszą okazać
osobie odwiedzanej. Pracownik
socjalny ma również obowiązek
okazywania legitymacji na każde
żądanie strony.
(OPS/ap)

fot.Pixabay

fot. Freepik

Na wnuczka, na policjanta, na gazownika lub… na pracownika OPS. Przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz
to nowych sposobów na wykorzystanie łatwowierności,
zwłaszcza starszych mieszkańców. Można się przed tym
uchronić, m.in. prosząc o okazanie służbowej legitymacji.
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gliwicki budżet obywatelski 2020
WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców odbędzie się od 2 do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

400 000

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Remont harcówki

083

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

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

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

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

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

35 000

5.

Rehabilitacja

230

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

12 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
84 600
8000

200 100

PROJEKTY DZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych

5 816 000

Dzielnica Baildona
304 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zabezpieczenie
schronów

057

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

50 600

2.

Place zabaw i sprzęt
dla szkoły

244

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

128 600

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

179 200

Dzielnica Bojków
170 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Spektakle i warsztaty

153

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

15 000

2.

Przejście dla pieszych

197

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła.

20 000

3.

Kurs samoobrony

198

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

15 000

4.

Zagospodarowanie
terenu

210

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

120 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

170 000

Dzielnica Brzezinka
162 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

003

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.

2.

Gimnastyka

117

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Park linowy

229

Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową.

162 000

4.

Parking rowerowy

239

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

23 500

Krótki opis projektu

SUMA
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Przewidywany koszt
projektu w złotych
162 000
6000

353 500
9
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Dzielnica Czechowice
126 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Festyn

033

Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka.

14 000

2.

Wiata

072

Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole.

100 000

3.

Uporządkowanie terenu

073

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

15 000

4.

Zagospodarowanie terenu

290

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

54 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

183 000

Dzielnica Kopernika
318 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Miejsca postojowe

034

2.

Zajęcia dla seniorów

036

3.

Street workout

4.

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza.
Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników.

80 000

070

Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.

100 000

Gimnastyka

088

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

5.

Huśtawka

121

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

30 000

6.

Miejsca postojowe

186

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.

150 000

7.

Ławki

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

9000
6000

12 000

SUMA

387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
153 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Skwer

275

Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

100 000

2.

Zajęcia sportowe

277

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

49 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

149 500

Dzielnica Łabędy
414 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

024

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

350 000

2.

Chodniki

054

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

30 000

3.

Plac zabaw

068

Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych.

198 000

4.

Gimnastyka

251

Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia
w miesiącach III-XII (bez wakacji).

12 000

5.

Sygnalizacja
ostrzegawcza

252

Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki
oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną.

60 000

6.

Chodnik

253

Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej.

150 000

7.

Zumba fitness

254

8.

Miejsca postojowe

255

9.

Aktywizacja seniorów

256

10.

Street workout

257

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

100 000

11.

Chodnik

259

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

270 000

12.

Siłownia zewnętrzna

261

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

100 000

13.

Tenis stołowy

262

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

16 000

14.

Warsztaty kreatywne

264

Cykl warsztatów artystycznych dla rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny – każde spotkanie
dla 15 rodziców z dziećmi (3–12 lat).

27 000

15.

Pierwsza pomoc

265

Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.

SUMA
10

Krótki opis projektu

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji).
Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.
Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+.

Przewidywany koszt
projektu w złotych

10 000
96 000
50 700

4800

1 474 500
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Dzielnica Obrońców Pokoju
217 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

035

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

217 000

2.

Droga rowerowa

062

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

210 000

3.

Sala gimnastyczna

233

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

57 000

4.

Kurs aktywizacyjny

281

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

12 000

5.

Kurs komputerowy

283

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

30 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

526 500

Dzielnica Ostropa
171 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Lampy solarne

032

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

40 000

2.

Ubrania bojowe

090

Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.

37 100

3.

Siłownia zewnętrzna

177

171 000

4.

Zakup sprzętu

188

5.

Meble ogrodowe

280

Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych.
Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane
namioty, stoły, ławki.
Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji
przedsięwzięć w dzielnicy.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

12 500
3000

263 600

Dzielnica Politechnika
206 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Aktywizacja seniorów

110

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

15 300

2.

Spotkania z kulturą

232

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

12 000

SUMA

27 300

Dzielnica Sikornik
372 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

166

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

350 000

2.

Korty

196

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

143 000

3.

Strefa relaksu

288

50 000

4.

Plac zabaw

298

Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.
Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

290 000

833 000

Dzielnica Sośnica
477 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Jezdnia

007

Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.

360 000

2.

Plac zabaw

064

450 000

3.

Wydarzenia

122

4.

Chodnik

125

5.

Monitoring

127

Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.
Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy,
spotkania literackie.
Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów
nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności.
Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika,
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów.

Krótki opis projektu
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Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
433 400
282 000
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6.

Zatoki postojowe

131

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

320 000

7.

Miejsca postojowe

132

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

61 200

8.

Pumptrack

214

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

250 000

9.

Street workout

215

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

100 000

SUMA

2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
243 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Kurtyna wodna

235

Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.

10 000

2.

Przejście dla pieszych

236

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

20 000

3.

Ćwiczenia dla seniorów

247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.

15 000

4.

Biegi

269

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

5.

Zajecia sportowe

271

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

46 000

6.

Strefa relaksu

272

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

180 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

5000

276 000

Dzielnica Szobiszowice
365 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Gimnastyka

134

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

8300

2.

Wieczorki taneczne

135

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

9000

3.

Chodniki

170

Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja.

170 000

4.

Rozgrywki piłkarskie

171

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.

16 000

5.

Teatrzyki

172

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

6.

Aqua aerobik

181

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

7.

Joga

182

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

8.

Warsztaty taneczne

183

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

9.

Nordic walking

184

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

7000

10.

Kurs samoobrony

190

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

15 000

11.

Zajęcia integrujące

191

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

17 000

12.

Zajęcia dla dzieci

192

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

5600

13.

Plac zabaw

193 + 025

14.

Zajęcia taneczne

15.

Plac zabaw

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

3000
26 000
8200
16 000

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

350 000

204

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

32 000

243

Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7.

317 800

SUMA

1 000 900

Dzielnica Śródmieście
391 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Droga dojazdowa

011

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

290 000

2.

Pijalnia wody

030

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

25 000

3.

Nasadzenia

042

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

30 000

4.

Plac zabaw

067

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

391 000

5.

Street workout

179

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

70 000

6.

Gimnastyka

268

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

10 500

SUMA
12

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

816 500
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Dzielnica Trynek
455 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

031

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

300 000

2.

Parking

051

Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D.

140 000

3.

Język angielski

085

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

54 000

4.

Warsztaty

086

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

8400

5.

Gimnastyka

091

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

6000

6.

Aqua aerobik

092

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

7.

Zajęcia bokserskie

099

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

8.

Rozgrywki piłkarskie

154

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.

14 000

9.

Sprzęt sportowy

156

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

12 000

10.

Zagospodarowanie
terenu

168

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

165 000

11.

Zieleniec

174

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

30 000

12.

Kompleks
wspinaczkowy

194

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

200 000

13.

Stacja napraw rowerów

195

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

14.

Zajęcia tai-chi

297

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

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
6000

6500
24 000

980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
134 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Nasadzenia

218

Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu.

2.

Zakup sprzętu

219

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

3.

Teatrzyki dla dzieci

220

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

10 000

4.

Wynajem sali

221

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

45 000

5.

Parkingi rowerowe

222

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

23 000

6.

Monitoring

223

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

112 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
50 000
9000

249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
351 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Street workout

087

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

100 000

2.

Gimnastyka

089

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Plac zabaw

115

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

350 000

4.

Droga dojazdowa

136

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

110 000

5.

Zajęcia piłkarskie

137

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

16 000

6.

Plac zabaw

167

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

350 000

7.

Gimnastyka

242

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

7600

8.

Warsztaty kreatywne

273

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

13 000

9.

Pumptrack

279

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

300 000

SUMA
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6000

1 252 600
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Gliwicki budżet obywatelski 2020
Dzielnica Wójtowa Wieś
230 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Remont zjazdu

012

Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83.

50 000

2.

Zagospodarowanie
terenu

056

Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi
fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego.

50 000

3.

Karate

163

Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci.

6500

4.

Nasadzenia

234

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

5200

Krótki opis projektu

SUMA

111 700

Dzielnica Zatorze
373 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

026

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

2.

Warsztaty

095

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

3.

Oświetlenie solarne

096

Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego – Czarnieckiego – Żółkiewskiego – Wolskiego.

50 000

4.

Wykłady

098

Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP.

7 000

5.

Plac zabaw

100

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

150 000

6.

Wieczorki taneczne

102

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi
dla ok. 400 mieszkańców osiedla.

17 000

7.

Nagłośnienie

103

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

35 000

8.

Teatrzyki

104

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

9.

Zajęcia dla dzieci

108

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

20 000

10.

Siłownia zewnętrzna

109

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

60 000

11.

Fitness

116

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

63 000

12.

Warsztaty

164

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

175 500

13.

Kurs samoobrony

165

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

20 000

14.

Warsztaty krawieckie

231

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

45 000

Krótki opis projektu

120 000
7600

3200

SUMA

773 300

Dzielnica Żerniki
184 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

013

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

170 000

2.

Sala gimnastyczna

017

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

96 000

3.

Trasa
rekreacyjno-sportowa

071

Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.

184 000

SUMA

450 000

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

6 216 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie
i zakwalifikowanych do głosowania

12 929 700 zł

www.gliwice.eu
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajduje się więcej informacji na temat GBO
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Ogłoszenia
zagospodarowanie przestrzenne
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
Gliwice uchwały nr VII/120/2019 z 11 lipca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Granice obszaru objętego uchwałą określa
załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
pod adresem:
www.bip.gliwice.eu
(Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 22 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia – tj. do 16 sierpnia br. – pocztą lub
osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub
w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego UM przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gli-

wice – w godzinach pracy urzędu. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Do
wniosku można dołączyć kserokopię mapy
ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie
z wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod
numerem telefonu 32/338-65-11.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowy Świat
i przedłużenia ul. Kosów.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały nr VII/119/2019 z 11 lipca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów.
Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem:
www.bip.gliwice.eu
(Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionego planu miejscowego. Wnioski

należy składać na piśmie, w terminie 22 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
– tj. do 16 sierpnia br. – pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie
Wydziału Planowania Przestrzennego UM przy
ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – w godzinach
pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można
dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub
zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie z wyjątkiem
sobót i dni świątecznych pod numerem telefonu
32/338-65-08.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku
z realizacją czynności, o których mowa w:
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
• art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
• podanie danych innych niż kontaktowe jest dobrowolne.
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi
klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych
lub realizowanych w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności w rt. 7, 8, 9a,
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia
dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw,
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie
do informacji publicznej (rt. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku,
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych
osobowych można się kontaktować pisemnie (na
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją
e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony
danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie
lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej
w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel.
32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• w przypadku danych osobowych zbieranych za
zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych
osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.

Uprawnienia można realizować składając w formie
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym
poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje
skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania
zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta
obowiązek udostępnienia lub podania do
publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowanie.
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku
z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Euro1

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIE

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji
nw. jednostki transportowo-sprzętowe:
Lp.

nazwa

nr ewidencyjny

rok produkcji

5-0166

1996

sprzęt uszkodzony

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20
W: GLIWICE

uwagi

1.

koparko-spycharka NEUSON
3802WD

2.

samochód dostawczy KIA K2500
(SG 07672)

7-0204

2006

6-osobowy
– pojazd uszkodzony

3.

samochód dostawczy KIA K2900
(SG 4557A)

7-0214

2008

3-osobowy
– pojazd uszkodzony

4.

walec drogowy HAMM DV-10.22
stal-stal

5-0173

1998

sprzęt uszkodzony

Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 5 lipca 2019 r. zarejestrowano 1 kandydata, co oznacza, że liczba
zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

5.

przyczepa samochodowa D-633
(SG 1148P)

7-0106

1990

przyczepa
użytkowana do końca

Zgodnie z powyższym w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 20 w Gminie GLIWICE w powiecie
gliwickim członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej został(a):

Wszelkich informacji udziela:
Zastępca Głównego Inżyniera ds. Logistyki pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 136,
e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej
oferty.
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Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 lutego 2019 r., § 14
pkt 3, Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 20 o obsadzeniu
mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 20
w: GLIWICE, bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.

Nazwisko

Imię (imiona)

Wiek

Miejsce zamieszkania

Ciupka

Józef Roman

64

Gliwice
Okręgowa Komisja Wyborcza
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ogłoszenia
KOMUNIKATY
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
– przetargów nieograniczonych, pn.:

Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach
z jednoczesnym jego podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz
z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, dociepleniem stropu nad
piwnicą, adaptacją pomieszczenia na
pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek,
budową nowego przyłącza wody oraz
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe.
Termin składania ofert:
26 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
26 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji oraz
remontu budynków wielorodzinnych
przy ul. Witkiewicza 17 i ul. Opolskiej 6
w Gliwicach z jednoczesnym ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni,
przebudową instalacji elektrycznych
i wod.-kan., budową nowego przyłącza
wody dla budynku przy ul. Witkiewicza 17 oraz likwidacją nieekologicznych
urządzeń na paliwo stałe.
Termin składania ofert:
26 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
26 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach z jednoczesnym
jego podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania oraz likwidacją
nieekologicznych urządzeń na paliwo
stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą,
adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni, wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji
wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz
budową nowego przyłącza wody.

Wykonanie, w lokalach mieszkalnych
Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji
centralnego ogrzewania z jednoczesną
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe w tych lokalach wraz
z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan. i elektrycznej.
Termin składania ofert:
31 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
31 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej
sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie
wymiennikowni i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe oraz izolacją pionową
i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu.
Termin składania ofert:
31 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
31 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach
z jednoczesnym jego podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz
z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia
na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek,
przebudową instalacji gazowej oraz
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe.
Termin składania ofert:
2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznej drogi utwardzonej i nieutwardzonej, działka nr 589, obręb Łabędy, zjazd z ulicy Strzelców Bytomskich
pomiędzy budynkami nr 13, 15, 17, 19
oraz zespołami garażowymi.

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

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

Termin składania ofert:
2 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
2 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.:

„Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów
powstających w procesie oczyszczania ścieków
z COŚ w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na
terenie COŚ w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni
– ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami
w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy ul. Kujawskiej w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 13 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl
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Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
– Gliwice
Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu
postępowania w trybie negocjacji
z ogłoszeniem, organizowanego
wg procedur określonych
Regulaminem PEC – Gliwice
Sp. z o.o., na

remont pomiaru poziomu
pyłu i układu sterowania
rozładunku zbiornika
retencyjnego pyłu.
Termin składania ofert wstępnych:
29 lipca 2019 r. do godz. 15.00

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

oferty pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje, iż dostępne są
już wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym
terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 16 września
2019 r. (uczniowie) lub do 15 października 2019 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
528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat
pomocy dostępne są na stronie internetowej
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”.

Śląskie Centrum Logistyki
S.A., 44-100 Gliwice,
ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie
przetargów nieograniczonych na zadania pt.:

„Dostawa i montaż systemu parkingowego obsługującego samochody ciężarowe
i osobowe wjeżdżające na teren Śląskiego Centrum Logistyki S.A. przez bramy
wjazdowe nr 1 oraz nr 2 zlokalizowane
w Gliwicach przy ulicy Portowej 28”.
Termin składania ofert:
26 sierpnia 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert:
26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30

„Ochrona terenu i mienia Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy
ul. Portowej 28”.
Termin składania ofert:
6 września 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert:
6 września 2019 r. o godz. 10.30

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

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
w Gliwicach
informuje, że
Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach „Programu integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 r.”
realizuje w 2019 roku zadanie pod nazwą
„POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH
– remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich”. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na remont 4 lokali komunalnych
zajmowanych przez rodziny romskie.

oferty pracy
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 102B w siedzibie Straży Miejskiej
w Gliwicach lub przesłać pocztą, w terminie do
6 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00, 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 w terminie
do 6 sierpnia 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania konieczne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl w zakładce BIP – NABORY.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi
do 9 sierpnia 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 32/338-19-72, wew. 103.

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.
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Ogłoszenia
oferty pracy

NIERUCHOMOŚCI
nabór nr KD.2111.1.2019.GCOP-1

nabór nr KD.210.33.2019.PO-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Podatków i Opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

młodszy
specjalista
Działu Kadr i Płac
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• prowadzenie bieżących procesów
kadrowych związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz obsługa systemu
kadrowo-płacowego,
• nadzór nad terminową realizacją
badań profilaktycznych i szkoleń
BHP,
• weryfikacja ewidencji czasu pracy,
• prowadzenie procesów rekrutacyjnych.
Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane,
• znajomość przepisów prawa pracy
– będzie dodatkowym atutem,
• praktyczna znajomość programów
MS Word i MS Excel,
• wykształcenie min. średnie,
• umiejętność dobrej organizacji
pracy,
• samodzielność i dokładność w działaniu.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia
uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub
karta Multisport po roku pracy,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
aplikowania na adres: rekrutacja@scl.
com.pl.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów
naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 2 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

OGŁASZA

nabór na stanowisko
dyrektora Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro,
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,
• wymagań niezbędnych,
• warunków pracy na stanowisku,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń.
Dokumenty należy składać do 7 sierpnia 2019 r. do godz.
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej
kopercie z opisem:
„Nabór na stanowisko dyrektora Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną odesłane do kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/238-56-50.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 18 lipca 2019 r.

● pracownik socjalny
wykształcenie wyższe, realizacja zadań wynikających z rozporządzenia MRPiPS w sprawie domów
pomocy społecznej, jedna zmiana, miejsce pracy:
Pilchowice;

● inspektor kontroli jakości
wykształcenie średnie, roczne doświadczenie, zakres
obowiązków: blokowanie potencjalnego wadliwego
materiału, komponentu, wyrobu, nadzorowanie materiału niezgodnego, weryfikacja zgodności kart braków
i niezgodnego materiału, inicjowanie i koordynowanie
akcji sortujących, rozwiązywanie bieżących sytuacji na
linii produkcyjnej, przestrzeganie wymagań klienta,
tworzenie dokumentacji jakościowej, trzy zmiany,
miejsce pracy: Gliwice;

● tokarz
wykształcenie zawodowe, minimum rok doświadczenia w zawodzie, znajomość rysunku technicznego
na poziomie dobrym, zakres obowiązków: obsługa
tokarki konwencjonalnej, obsługa tokarki karuzelowej,
wykonywanie prac spawalniczych zgodnie z przepisami
BHP, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● elektryk – automatyk
wykształcenie średnie kierunkowe, specjalność: elektryk, doświadczenie zawodowe: 10 lat, uprawnienia
SEP do 1 kV „E”, mile widziane do 6 KV, zakres obowiązków: konserwacja, naprawa i remonty urządzeń
elektrycznych, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

wykształcenie minimum średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe w sprzedaży B2B oraz znajomość sektora usług publicznych, prawo jazdy kat. B,
zakres obowiązków: doradztwo i kompleksowa obsługa
klientów – spółdzielnie mieszkaniowe/ rynek administracji publicznej, przetargi publiczne – przygotowywanie ofert i udział w przetargach, przygotowywanie ofert
handlowych na podstawie rozmów i spotkań z klientami,
koordynacja realizowanych projektów, raportowanie
pracy w systemie CRM, prezentowanie misji oraz oferty
firmy, współpraca z działem Realizacji oraz działem
Projektowym, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier
wykształcenie średnie, roczne doświadczenie zawodowe, uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
zakres obowiązków: obsługa magazynu zarówno od
strony przyjęcia jak i wydania towaru, ewidencja
stanów magazynowych, prowadzenie dokumentacji
magazynowej, organizowanie wysyłek towarów, ścisła
współpraca z innymi działami firmy (w szczególności
z działem obsługi klienta i działem transportu), dwie
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● kosmetyczka / stylistka paznokci
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie, ukończony kurs stylizacji paznokci, umiejętność
stylizacji paznokci (manicure, pedicure), zakres obowiązków: stylizacja paznokci metodą żelową, hybrydową, manicure, pedicure, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

NIERUCHOMOŚCI

NABÓR NA MIESZKANIA TBS
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS od 12 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne mieszkania na dzień 12 lipca 2019 r.
Aktualizacja kolejnych mieszkań pojawi się 5 sierpnia 2019 r. wraz z terminami oględzin wszystkich mieszkań.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub
w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie
internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Adres

Czynsz bez mediów

1.

Andersena 38/5
I piętro
Andersena 18/6
I piętro
Andersena 8/5
I piętro
Witkiewicza 19/34
IV piętro, budynek
wyposażony w windę

676,19 zł
czynsz bez mediów
659,82 zł
czynsz bez mediów
462,86 zł
czynsz bez mediów

Rodzaj
mieszkania
2 pokoje
54,93 m2
2 pokoje
53,60 m2
1 pokój
37,60 m2

528,10 zł
czynsz bez mediów

1 pokój
42,90 m2

2.
3.
4.

Partycypacja

Kaucja

60 139,00 zł

8114,00 zł

48 923,00 zł

7918,00 zł

27 456,00 zł

5554,00 zł

31 326,00 zł

6337,00 zł

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.
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MIESZKALNE
• UL. ŚW. KATARZYNY 3A, lokal nr 5, II piętro, pow.
30,36 m2 + piwnica: 6,35 m2 + WC – 0,92 m2, 1 pokój,
kuchnia, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 315,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL. WITKIEWICZA 81, lokal nr 13, poddasze, pow.
21,07 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem
do WC znajdującym się na klatce schodowej (stanowiącym część wspólną nieruchomości), lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 11.20 do 11.35 (dodatkowy
termin oględzin: 20 sierpnia 2019 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: 16 sierpnia 2019 r.

• UL. KAPLICZNA 1, lokal nr 3, parter, pow. 41,81 m2
+ piwnica: 11,91 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
z dostępem do WC znajdującym się na klatce schodowej
(stanowiącym część wspólną nieruchomości), lokal do
generalnego remontu

UŻYTKOWE

● przedstawiciel handlowy 
ds. oświetlenia ulicznego

Lp.

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 200,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Szczegółowe informacje dostępne są
także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne
do Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator
danych) zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych
osobowych znajdziesz tutaj https://
scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

• UL. KOZIELSKA 13, garaż nr 2, parter, pow. 15,45 m2,
1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL.RYBNICKA 52–54 – KOSÓW 2, garaż nr 2, parter,
pow. 13,00 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 700,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 6 sierpnia 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339--29-92
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL. CHORZOWSKA 38, lokal nr I, parter, pow. 63,49 m2,
3 pomieszczenia, 3 WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 2019 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: 16 sierpnia 2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I, parter, I piętro, pow.
376,76 m2 + 2 piwnice o łącznej powierzchni: 42,51 m2,
parter: 15 pomieszczeń, 3 korytarze, 4 WC; I piętro: 4 pomieszczenia i 2 korytarze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45 (dodatkowy
termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. WYSZYŃSKIEGO 14B, lokal nr II, parter, I piętro,
pow. 363,85 m2, parter: wiatrołap, sala sprzedaży;
I piętro: 2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze,
korytarz, kuchnia, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość
czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu
nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

przy ul. Jana Pawła II 10A/I, pow. 40,58 m2.
Termin przetargu: 9 sierpnia 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.tbs2.pl
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD
BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE
Położone
przy ul. Poziomkowej
w Gliwicach,
obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,
KW GL1G/00092908/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe o powierzchni
od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone
w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio
przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez
profesjonalną firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
252 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,
KW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
256 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,
KW GL1G/00092904/5
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
258 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2,
KW GL1G/00092907/6
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
395 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 39 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• nr 147/2019 do 1 sierpnia 2019 r.;

przeznaczone do zbycia , stanowiące własność Miasta
Gliwice:
• nr 146/2019 do 1 sierpnia 2019 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 913 – 914/2019 do 6 sierpnia 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 220/2019 do 6 sierpnia 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 221/2019 do 6 sierpnia 2019 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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Działki mają regularny kształt, zbliżony do
prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich
nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością
i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone
w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
(przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy).
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział
wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (uchwała
nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem
13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się
w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości
można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka
nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargów udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10
oraz 32/338-64-11.

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

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
24 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106,
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1015, Stare Gliwice,
położonej w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 515 000,00 zł
Wadium: 51 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 5200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW.
• dz. nr 1015, obręb Stare Gliwice, użytki: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy, RIIIb – grunty orne, o pow. 0,1827 ha,
księga wieczysta nr GL1G/00046015/9.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, położona jest
w zachodniej części miasta. Kształt działki regularny,
zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest niezabudowana,
ogrodzona przez nieruchomości sąsiednie, porośnięta
dziko rosnącą zielenią niską i wysoką.
Działka może być skomunikowana z drogą publiczną,
tj. ul. Łabędzką, poprzez zjazd istniejący na działce
nr 1016/8 (własność prywatna) bądź ul. Chemiczną
poprzez działki nr 1020 (własność prywatna) i 1018
(własność Miasta Gliwice) po ustanowieniu odpowiednich służebności na ww. nieruchomościach.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, położona jest na
obszarze, na którym od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice
uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r., pod pozycją 3935.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3MN/
U/n, opisanym jako tereny mieszkaniowo-usługowe
o niskiej intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami 3MN/U/n obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu – budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub
bliźniaczej.
Ponadto przedmiotowa nieruchomość znajduje się
w strefie 5 km od lotniska, w obrębie której obowiązuje
zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych,
które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.
Na przedmiotowym terenie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 24 września 2019 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 51 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
18 września 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-668/19
z 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa
własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 1015, obręb Stare Gliwice, o pow.
0,1827 ha, z KW nr GL1G/00046015/9, położonej w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości,
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 24 października 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-668/19
z 14 maja 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz.
2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu
do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne.
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności
w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego
jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu
prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją
e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu
w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa
21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę,
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu
jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają
taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak
danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można
realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne
mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją
wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym
poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą,
ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie
danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych
danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE.L nr 119, str. 1).
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Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

OGŁASZA

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.

26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się III ustny
przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ
od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki
nr 636, 637/1, 637/3, 638/11 i 638/15, obręb Przedmieście.

26 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się III ustny
przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ
od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636,
637/2, 637/4 i 638/14, obręb Przedmieście.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Minimalne postąpienie: 750,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1760,00 zł

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

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• dz. nr 637/2, obręb Przedmieście, użytki: RIIIb – grunty
orne, B – tereny mieszkaniowe o pow. gruntu 0,0349 ha,
księga wieczysta nr GL1G/00074965/8.
2. Opis przedmiotu przetargu
działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest w zachodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. Działka częściowo
ogrodzona. Ogrodzenie nie stanowi własności Miasta Gliwice.
Przy południowo-wschodniej części działki znajdują się pozostałości po zabudowaniach gospodarczych.
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przyległe
i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest tytuł
prawny do terenu).
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieruchomości
poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest
możliwy wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie użytkowana
w dotychczasowy sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku
przeznaczenia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe,
zgodnie z planem miejscowym, jej skomunikowanie będzie
możliwe wyłącznie poprzez układ planowanych dróg, po jego
wybudowaniu.
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania,
naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu
do drogi publicznej, działka nr 637/2, obręb Przedmieście, nie
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt
oraz we własnym zakresie.
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji
deszczowej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa
działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest na terenie,
dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej.
Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą
nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1M/U – co
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach
służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
I ustny przetarg ograniczony odbył się 18 marca 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach i zakończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony odbył się 28 maja 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach i zakończył wynikiem negatywnym.
5. Tryb przetargu.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa działka
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego
zagospodarowania. W związku z powyższym, działka nr 637/2,
obręb Przedmieście, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 636, 637/1, 637/3, 638/11
i 638/15, obręb Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg

wieczystych wg stanu na 22 sierpnia 2019 r. W przypadku
gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty,
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu
w terminie do 21 sierpnia 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium.
Wadium w wysokości 7500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/2, obręb Przedmieście,
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
21 sierpnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y,
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby
fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu ograniczonego prawa własności niezabudowanej
części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 637/2, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 25 września 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10,
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 637/3, obręb Przedmieście, użytki: RIIIb –
grunty orne, o pow. gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00074965/8.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położona jest w zachodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. Działka częściowo
ogrodzona. Ogrodzenie nie stanowi własności Miasta Gliwice.
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przyległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest
tytuł prawny do terenu).
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieruchomości
poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest
możliwy wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie użytkowana
w dotychczasowy sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku
przeznaczenia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem miejscowym, jej skomunikowanie
będzie możliwe wyłącznie poprzez układ planowanych dróg,
po jego wybudowaniu.
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu
do drogi publicznej działka nr 637/3, obręb Przedmieście, nie
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji
deszczowej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położona jest na terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice
uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1M/U – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
I ustny przetarg ograniczony odbył się 18 marca 2019 r.
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach i zakończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony odbył się 28 maja 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach i zakończył wynikiem negatywnym.
5. Tryb przetargu.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa działka
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego
zagospodarowania. W związku z powyższym, działka nr 637/3,
obręb Przedmieście, została przeznaczona do zbycia w drodze
przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/2, 637/4 i 638/14, obręb
Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego
wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 22 sierpnia 2019 r.

W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału
w przetargu w terminie do 21 sierpnia 2019 r. do siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium.
Wadium w wysokości 17 600,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/3, obręb
Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 21 sierpnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y,
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego –
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej
31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-117/18 z 11 grudnia
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa własności niezabudowanej
części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 637/3, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,0823 ha, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 25 września 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-117/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10,
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków
zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu
– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych,
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których
mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

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

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym,
w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada
na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

19

20

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 30/2019 (962), 25 lipca 2019

