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Środek lata to czas, kiedy powinniśmy maksymalnie wykorzystywać 
uroki pięknej pogody. Dodatkowo wakacje to pora sprzyjająca spor-
towej przygodzie! Nie trzeba daleko jechać, by spróbować czegoś 
nowego, np. podczas darmowych zajęć w plenerze z Areną Gliwice! 

– W Arenie jest co robić. W każdy letni 
weekend angażujemy szereg ciekawych 
instytucji z naszego miasta, żeby pokazać, 
że w Gliwicach nie można się nudzić – mówi 
Łukasz Buszman, manager ds. promocji 
Areny Gliwice. – Udało nam się to zrobić, 
odwiedza nas sporo gości. Z tego względu, 
a także mając na uwadze bezpieczeństwo 
sanitarne, prowadzimy zapisy na weeken-
dowe aktywności – dodaje Buszman. 

CO TYDZIEŃ COŚ INNEGO
Wybór odpowiedniego rodzaju treningu 
nie jest łatwy: obwodowy, cardio, interwa-
łowy... Podczas Summer Areny proponuje-
my bezpłatne zajęcia fitness prowadzone 
przez profesjonalnych trenerów, m.in. 
z gliwickiej siłowni Stary Hangar. Można się 
wyciszyć dzięki zajęciom jogi czy pilatesu. 
Bardziej aktywne osoby również znajdą 
coś dla siebie – np. boot camp czy fitness 
na trampolinach. 

W Arenie można uprawiać nie tylko sport, ale 
i wygrywać. Przyjdźcie spróbować lub kibico-
wać. Zawodnicy startujący w Letnim Grand 

Prix Areny Gliwice w siatkówce plażowej 
mają szansę wygrać vouchery na wydarzenia 
w obiekcie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe 
(o tym w tekście poniżej).

DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ
Summer Arenę można potraktować jako 
minipółkolonie dla dzieci. Część zajęć pro-
wadzona jest cyklicznie. Najmłodsi mogą 
wziąć udział w warsztatach artystycznych ze 
śląskim motywem przewodnim lub nauczyć 
się jeździć na rolkach. 

Do cyklu cotygodniowych, letnich spotkań 
z mieszkańcami Gliwic włączyły się sportowe 
kluby z miasta. Dzieci – i nie tylko – mogą 
ćwiczyć swoje umiejętności gry w kosza 
z GTK Gliwice, piłkę nożną z zawodnikami 
Piasta lub sprawdzić, czy nie drzemie w nich 
judoka dzięki zajęciom z wielokrotnie tytu-
łowanymi mistrzami z klubu Kata Guruma. 

CHWILA RELAKSU
Po intensywnych aktywnościach sporto-
wych należy się chwila relaksu i coś na 
ząb. Meksykańskie burrito lub azjatyckie 

przysmaki w postaci ramenu, pierożków 
gyoza czy placków okonomiyaki można 
znaleźć w strefie gastronomicznej. Co 
tydzień czeka kulinarna niespodzianka!

 – Dobre jedzenie smakuje jeszcze lepiej, 
gdy towarzyszy mu dobra muzyka. Wie-
czorami proponujemy naszym gościom 
dwie opcje: spokojną lub aktywną. Można 
odpocząć na leżakach i zjeść coś ciekawego 
lub potańczyć. Największą popularnością 
cieszą się wieczory latino, chociaż mie-
liśmy już koncert z udziałem gitarzysty, 

saksofonisty, a nawet domówkę retro, 
z winylami – mówi Buszman. – Warto 
dołączyć do wydarzenia na Facebooku. 
Tam na bieżąco informujemy, kto zagra 
wieczorem – zachęca. 

Pełny harmonogram atrakcji oraz informa-
cje na temat bezpiecznego uczestnictwa 
w wydarzeniach są również dostępne na 
stronie www.arenagliwice.com.

Daria Piprek/Arena Gliwice

ARENA GLIWICE

Za miesiąc, 29 i 30 sierpnia, na ścianie wspinaczkowej Chwyciarnia 
Arena Gliwice po raz drugi odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów 
i młodzieżowców we wspinaczce sportowej.

W Gliwicach zmierzą się zawodnicy 
znani ze światowych rankingów we 
wspinaniu. Zawody będą jednocześnie 
etapem kwalifikacji do Mistrzostw Eu-
ropy w Moskwie. – Zawody odbędą się 
w dwóch kategoriach: na czas oraz na 
prowadzenie. To dwie z trzech dyscyplin 
debiutujących na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio 2021 – mówi Paweł Kucharczyk, 
opiekun Chwyciarni. 

Przypomnijmy, że ściana Chwyciarnia Are-
na Gliwice to jeden z największych obiek-
tów wspinaczkowych w Polsce. Została 
zaprojektowana i wybudowana zgodnie 

z wytycznymi IFSC (Międzynarodowej 
Organizacji Sportów Wspinaczkowych).

A już na początku sierpnia, dzięki firmie 
Shadok AV, będziecie mogli zobaczyć 
pełną relację z międzynarodowej rywa-
lizacji we wspinaniu – IFSC Speed Con-
nected Knockout. Nagrywali ją zawodnicy 
w różnych krajach (w tym w Gliwicach!). 
Transmisja z zawodów 2 sierpnia o godz. 
17.00 na profilu IFSC (Międzynarodowa 
Federacja Wspinaczki Sportowej) na Fa-
cebooku lub na YouTube.

Daria Piprek/Arena Gliwice

Piasek, siatkówka i nagrody

Wielu gości już stale odwiedza letnią miejscówkę Areny Gliwice – warto do nich dołączyć
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Puchar Polski na ściance
W Summer Arenie – letniej strefie rozrywki w Gliwicach – można 
poczuć namiastkę wyjazdu nad morze dzięki specjalnie utworzonemu 
na czas wakacji boisku do piłki siatkowej.
Można wybrać się z rodziną i przyjaciółmi 
i zagrać rekreacyjnie lub zmierzyć swoje 
siły w amatorskim turnieju, otwartym na 
wszystkich sympatyków gry w siatkówkę 
plażową.

– W lipcu boisko do plażówki cieszyło się 
bardzo dużą popularnością, dlatego kon-
tynuujemy ten projekt. W sierpniu będzie 
kolejna szansa na podjęcie rywalizacji na 
boisku, tym razem z podkręconym tem-
pem – mówi Robert Jaskóła, pomysłodaw-
ca i koordynator turnieju z ramienia Areny 
Gliwice. – Zawodnicy startujący w Letnim 

Grand Prix Areny Gliwice w siatkówce 
plażowej mają szansę wygrać vouchery 
na wydarzenia w obiekcie oraz nagrody 
pieniężne i rzeczowe.

1, 8 i 15 sierpnia odbędą się eliminacje,  
a 30 sierpnia finał zawodów. Drużyny, które 
zajmą pierwsze cztery miejsca w swoich 
grupach dostaną się do etapu finałowego. 
Obowiązuje wpisowe – koszt: 30 zł od pary. 
Zapisy przyjmowane są przez Internet, 
szczegóły można znaleźć na stronie www.
arenagliwice.com. 

Daria Piprek/Arena Gliwice

Półmetek lata w Arenie Gliwice
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Finał zawodów siatkarskich 
zaplanowano  
na 30 sierpnia

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

re
ny

 G
liw

ice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.arenagliwice.com
http://www.arenagliwice.com
http://www.arenagliwice.com


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2020 (1015), 30 lipca 2020 3

Z MIASTA

Gliwiczanie pojadą „elektrykami” Volvo

– Od lat konsekwentnie realizujemy 
w Gliwicach politykę proinwestycyjną. 
Stawiamy na nowoczesne technologie, 
wspieramy biznes, inwestujemy w infra-
strukturę, a przede wszystkim oszczędnie 
gospodarujemy środkami należącymi do 
gliwiczan. Trzecie miejsce w rankingu „Bo-
gactwo samorządów” to potwierdzenie 
dobrych praktyk i konsekwentnego dzia-
łania, które przyczyniają się do zamożności 
naszego miasta. Celem nie są oczywiście 
miejsca w rankingach, tylko możliwość re-
alizacji inwestycji i projektów, które z roku 
na rok systematycznie poprawiają jakość 
życia w Gliwicach – podkreśla prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

W zestawieniu najzamożniejszych  
gmin jednostki samorządu  
terytorialnego są klasyfikowane  
na podstawie dochodów na 
jednego mieszkańca. 

Co ważne, autorzy rankingu opublikowane-
go w piśmie „Wspólnota” biorą pod uwagę 
wyłącznie dochody i subwencje danego sa-

morządu. W dochodach nie są uwzględnia-
ne dotacje celowe, na przykład ze środków 
unijnych, które niekiedy zawyżają wielkość 
dochodów miasta, nie przyczyniając się do 
trwałego wzrostu jego zamożności.

W najświeższym zestawieniu uwzględnia-
jącym dochody JST za 2019 rok Gliwice 
znalazły się na wysokiej, trzeciej pozycji 
w kategorii miast na prawach powiatu. 
Miejsce na podium zapewnił Gliwicom 

dochód na poziomie 5636,35 zł na miesz-
kańca. Najwyżej w tej odsłonie rankingu 
uplasował się Sopot (8718,19 zł na miesz-
kańca), a za nim Płock (6814,68 zł).

Warto dodać, że w naszym regionie za 
bogate miasto należy uznać też Dąbrowę 
Górniczą (dochód na mieszkańca w wy-
sokości 5614,43 zł), a także Bielsko-Białą 
(5229,21 zł). Pozostałe śląskie miasta mają 
już niższe dochody.  (mm/kik)

10 elektrycznych autobusów marki Volvo wyjedzie na gliwickie ulice w 2022 r. Będą kursować jako A4 między 
zajezdnią PKM a Teatrem Miejskim oraz na linii nr 676.
Aby po Gliwicach mogły jeździć zeroemi-
syjne elektrobusy, konieczne jest jeszcze 
odpowiednie zaplecze. Dlatego też już 
w przyszłym roku powinny być gotowe 
stacje ładowania takich pojazdów. Jako 
pierwsza zostanie wybudowana stacja 
transformatorowa na terenie zajezdni przy 
ul. Chorzowskiej. Powstanie 5 stacjonar-
nych elektrycznych podwójnych ładowarek 
o mocy 80 kW każda i jedno stanowisko do 
ładowania szybkiego o mocy 200 kW. Nieco 
później, przy ul. Nowy Świat oraz Czapli, 
staną dwie rozdzielnie zasilające ładowarki 

szybkiego ładowania. Obok będą miejsca do 
parkowania i ładowania autobusów.

Całkowity koszt projektu „Zakup autobu-
sów elektrycznych wraz z niezbędną infra-
strukturą do ładowania” wyniesie ponad  
36 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż szacowa-
no, jednak obie oferty złożone w ogłoszo-
nym przez PKM Gliwice przetargu znacznie 
przekroczyły budżet zakładany na ten cel. Za 
dostawę dziesięciu nowych elektrobusów 
oraz dostawę i montaż stacji ładowania 
zajezdniowego, nowej mobilnej elektrycz-

nej ładowarki o mocy min. 40 kW, a także 
trzech kompletnych stacji szybkiego łado-
wania zintegrowanych na mieście,  Solaris 
zaoferował 37,134 mln zł, natomiast Volvo 
Buses – 36,431 mln zł i to właśnie ta oferta 
została ostatecznie wybrana. To ogromne 
koszty, ale PKM-owi udało się zdobyć unijne 
dofinansowanie na realizację tego projektu, 
w kwocie 27 mln zł.

– To kolejny projekt zmierzający do mi-
nimalizacji zanieczyszczeń w mieście. 
Staramy się, by transport w Gliwicach 

był jak najbardziej ekologiczny i wpływał 
na poprawę jakości życia mieszkańców 
– mówi Henryk Szary, prezes Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.

Volvo Buses to jeden z największych na 
świecie producentów dużych autobusów 
i autokarów turystycznych, stosujący 
zrównoważone rozwiązania transportowe 
wpływające na podniesienie jakości życia 
mieszkańców.

  (mf)

GLIWICE na podium  
najzamożniejszych miast
Trzecie miejsce w prestiżowym 
rankingu „Bogactwo samorzą-
dów” – to duży sukces finansowy 
Gliwic i zarazem awans o jedną 
pozycję względem roku ubiegłe-
go. Zestawienie przygotowane 
przez zespół naukowców dla Pi-
sma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” jest postrzegane 
jako jeden z najstabilniejszych 
rankingów zamożności.
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AKTUALNOŚCI

Uczcimy rocznicę  
powstania 

Skończyłeś remont? Usuń śmieci.
Trwa sezon remontowy. Coraz częściej na chodnikach można się natknąć się na tzw. 
Big Bagi – duże worki wypełnione gruzem z remontowanych lokali. Warto wiedzieć, 
że na ustawienie takiego worka na drodze, chodniku, w zatoce postojowej czy na 
zieleńcu trzeba mieć zgodę Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, a wypełniony worek 
jak najszybciej usunąć, zgłaszając taką potrzebę u odbiorcy odpadów. 

Worki typu Big Bag, np. na gruz, 
można kupić w firmie zajmującej 
się odbiorem nieczystości. Wtedy 
w cenę najczęściej wliczony jest 
odbiór odpadów, a po zapełnie-
niu worka wystarczy zadzwonić, 
by został on w ciągu kilku dni 
odebrany. 

Worki można również kupić 
w marketach budowlanych – w ta-
kim wypadku należy dodatkowo 
zamówić usługę odbioru odpadów 
w stosownej firmie. Zanim worek 
lub kontener zostanie ustawiony 
na drodze, chodniku czy zieleńcu, 
trzeba poinformować o tym ZDM 

i uzyskać zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego. 

Stosowny wniosek (3F – Wnio-
sek o wydanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia nowego lub dla 
istniejącego obiektu innego niż 
budowlany wg ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) 
można znaleźć na stronie www.
zdm.gliwice.pl, w zakładce „Jak 
załatwić sprawę”. Za zajęcie pasa 
ZDM nalicza opłatę w wysokości 
od 0,50 zł do 8 zł dziennie za m2, 
w zależności od kategorii drogi 
i wielkości zajętego obszaru.

– W przypadku braku zezwolenia 
należy się liczyć z karą. Jej wy-
sokość regulowana jest ustawą 
o drogach publicznych. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości pra-
cownicy ZDM służą informacją, 
chętnie też pomogą w wypełnie-
niu dokumentów – mówi Jadwi-
ga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, pod nume-
rem tel. 32/300-86-09, 32/300- 
-86-14 i 32/300-86-56.  (mf)

Koniec remontu ul. Zabrskiej, budowa nowych ścieżek rowerowych – Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach przeprowadza kolejne inwestycje.   

Rozpoczęły się prace przy budo-
wie ścieżki rowerowej i remont 
chodnika wzdłuż łącznicy DK88 
i ul. Tarnogórskiej do ul. Przy-
drożnej. Zadanie jest realizowane 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Około 200-me-
trowa ścieżka rowerowa będzie 
komfortowym i bezpiecznym 
łącznikiem z ul. Tarnogórską 
w kierunku os. Obrońców Pokoju. 
Koszt zadania, którego realizacja 
powinna zakończyć się we wrze-
śniu, wyniesie 210 tys. zł. 

Na finiszu są roboty porząd-
kowe i prace brukarskie na ul. 

Zabrskiej. Drogowcom pozostało 
ułożenie ostatniej warstwy na-
wierzchni jezdni. Prace powinny 
zakończyć się w sierpniu. Ul. Za-
brska, na odcinku od nr 11 do  
ul. Hutniczej, zyska nie tylko 
nową nawierzchnię jezdni 
i chodników, ale także drogę dla 
rowerów. Inwestycja realizowa-
na na ul. Zabrskiej objęła także 
przebudowę oświetlenia ulicz-
nego i wymianę infrastruktury 
podziemnej. Szacowany koszt 
inwestycji to około 5,5 mln zł. 
W przyszłym roku prawdopo-
dobnie roboty na ul. Zabrskiej 
obejmą pozostały odcinek, od 

obecnego zakresu zakończenia 
prac do wiaduktu kolejowego.

Po konsultacji z projektan-
tem na temat zastosowania 
dodatkowych rozwiązań przy 
budowie nasypu, na którym 
poprowadzony będzie chodnik 
i droga dla rowerów, wznowio-
no prace przy budowie ciągu 
pieszo-rowerowego na granicy 
Starych Gliwic i Brzezinki. Reali-
zacja inwestycji zakłada budowę 
350-metrowego odcinka drogi dla 
rowerów i chodnika dla pieszych 
oraz szereg prac towarzyszą-
cych, m.in. budowę nasypu, po 
którym poprowadzona zostanie 
nowa droga, likwidację starego 
kilkudziesięcioletniego przepustu 
i budowę nowego, umocnienie 
rowu melioracyjnego oraz bu-
dowę kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego, kanalizacji 
teletechnicznej, a także przebu-
dowę kolidujących z inwestycją 
sieci uzbrojenia. Koszt szacun-
kowy inwestycji wyceniono na  
ok. 1,8 mln zł.  
 (mf)
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1 sierpnia obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Dla upamiętnienia wydarzenia, tego dnia o godz. 
17.00 zawyją syreny. W ten sposób symbolicznie oddamy hołd 
bohaterom. 

Będzie to jednocześnie wojewódzki test sprawności syren alarmo-
wych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania 
ludności. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 
trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.  (mf)

Miejskie ciepło na ekranie.  
Sprawdź gliwicki MSIP!

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, inter-
netowym zbiorze danych dotyczących Gliwic – został opublikowany 
kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. 

Jest on dostępny na stronie https://msip.gliwice.eu. Znajdziemy 
w nim informacje o istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 
o obszarach rozwoju. To łącznie 5 warstw tematycznych, które są 
na bieżąco aktualizowane przez pracowników Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej PEC Gliwice.  (kik)

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
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W związku ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju lawino-
wo rosną opłaty za wywóz odpadów. Drożej będzie także w Gliwicach. Pod obrady na dzisiejszej sesji trafi projekt 
uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Jeżeli zostanie przyjęty, od października stawki dla większości mieszkańców 
wzrosną o ok. 50%. Za tę cenę gliwiczanie otrzymają jednak lepszą usługę niż mieszkańcy sąsiednich miejscowości. 

W następstwie przeprowadzonego przez miasto przetargu, 
przez kolejne dwa lata za odbiór i zagospodarowanie od-
padów w Gliwicach będzie odpowiadać Remondis. Firma 
wyceniła swoją ofertę na 84 mln zł. W związku z koniecznością 
stosowania narzuconych przez prawo norm znacząco wzro-
sną również koszty składowania śmieci oraz prowadzenia 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Niestety, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, całkowity koszt systemu musi 
zostać pokryty opłatami zebranymi od mieszkańców.

LEPIEJ ZA MNIEJ

Stawki opłat muszą zatem zostać podniesione. Zgodnie 
z projektem uchwały będzie to wzrost o ok. 50 % dla lokali 
o powierzchni do 90 m2 oraz ok. 30% za powierzchnie po-
wyżej 90 m2. Jednak na tle okolicznych miejscowości Gliwice 
wypadają korzystnie. Jak można zauważyć na zamieszczonej 
niżej grafice, w niektórych gminach odpady segregowane  
z zabudowy jednorodzinnej są odbierane tylko raz w miesią-
cu, a wielkogabarytowe tylko dwa razy w roku. W naszym 
mieście gabaryty (zgodnie z wnioskiem miejskich radnych) 
i odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbie-
rane są od mieszkańców co dwa tygodnie. Gliwiczanie mają 
także zapewnione bezpłatne mycie pojemników, które są 
dostarczane przez firmę w ramach usługi.

Warto zauważyć, że stawki we wskazanych 
miejscowościach są wysokie – w Sośnicowi-
cach 4-osobowa rodzina płaci za wywóz śmieci 
104 zł miesięcznie, a w Zbrosławicach – 120 zł. 
4-os. gliwicka rodzina będzie po podwyżce płacić 
63,00 zł miesięcznie, jeżeli mieszka w lokalu 
o powierzchni 60 m², a 86,70 zł – jeżeli miesz-
kanie/dom ma powierzchnię 90 m².

ZNIŻKI NIE TYLKO DLA SENIORÓW

– Żaden system nie jest idealny. Nasz jest finansowo 
korzystniejszy dla rodzin z dziećmi, zwłaszcza tych 

mieszkających w mniejszych lokalach, większe koszty 
na osobę ponoszą jednak osoby samotne mieszkające 
w dużych mieszkaniach. Problem dotyczy głównie osób 
starszych, z niskimi dochodami, mogą one jednak liczyć 
na wsparcie w ramach miejskiego programu osłonowego 
– mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic 
odpowiedzialny m.in. za gospodarkę odpadami. 

Osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają 
w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 
oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprze-
kraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej 
lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie mogą 
ubiegać się o wsparcie w  wysokości 50% opłaty 
za odpady. 

Rozpatrywaniem wniosków w tej sprawie i wypłacaniem 
świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej (szczegółowe informacje na ten temat można 
znaleźć na stronie opsgliwice.pl).

Częściowe zwolnienie z opłaty za odbiór śmieci będzie 
również przysługiwać właścicielom nieruchomości jedno-
rodzinnych, kompostującym bioodpady w kompostowniku 
przydomowym. Zwolnienie, w kwocie 6 zł od stawki opłaty 
ustalonej dla danej nieruchomości, będzie obowiązywać 
od 1 października br., gdy wejdą w życie nowe stawki. 

Warunkiem jest złożenie nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawie-
rającej informację o posiadaniu kompostownika przydomo-
wego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne. Więcej informacji na temat zniżki 
oraz zasad kompostowania można uzyskać w Wydziale 
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pod 
nr tel. 32/238-54-22 lub e-mailowo uk@um.gliwice.pl. 
Odpowiedzi na pytania związane z wypełnieniem deklaracji 
o wysokości opłaty udzieli Wydział Podatków i Opłat UM 
(tel. 32/238-54-47, e-mail: po@um.gliwice.pl).

DUŻY MOŻE WIĘCEJ

W trwającej dyskusji na temat organizacji gliwickiego 
systemu gospodarki odpadami powtarza się postulat 
podzielenia miasta na sektory, co ma spowodować, że 
w przetargach będą mogły wziąć udział także mniejsze 
firmy. – Sąsiadujące z Gliwicami miasta nie zdecydowały 
się na takie podejście, zapewne dlatego,  że – jak poka-
zują  doświadczenia innych polskich gmin – w praktyce 
się ono nie sprawdza – wskazuje Mariusz Śpiewok. – Np. 
w Bydgoszczy podział na sektory i dopuszczenie różnych 
wykonawców skutkowało znaczącymi różnicami w ja-
kości usług świadczonych w różnych częściach miasta. 
Co więcej, jeden z wykonawców okazał się nierzetelny, 
co  spowodowało paraliż w jednym z sektorów miasta 
w zakresie płynności gospodarowania odpadami, a tym 
samym ogólne zagrożenie sanitarne. 

Przepisy prawa określające warunki przetargowe czę-
sto powodują, że nawet w niewielkich gminach małe 
i lokalne firmy nie mają możliwości wzięcia udziału 
w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
ponieważ nie spełniają ustawowych wymogów. – Nie 
mają wymaganych referencji, odpowiedniego sprzętu, 
zabezpieczenia finansowego ani możliwości zagospoda-
rowania odebranych odpadów na instalacjach przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Śledząc postępowania 
przetargowe w mniejszych gminach, można zauważyć, 
że niewielkie firmy nie „walczą” o takie rynki i choć teore-
tycznie mogłyby wystartować w przetargu, nie składają 
ofert. Zdarza się jednak, że mniejsza firma świadczy tego 
typu usługi jako podwykonawca większego podmiotu, 
który wygrał przetarg. Analogiczna sytuacja zapewne 
miałaby miejsce w przypadku sztucznie utworzonych 
rejonów większego miasta – mówi Mariola Pendziałek, 
naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach. 
 (uk/ap)

Z MIASTA

Nowe stawki od października?

Porównanie z gminami ościennymi
 Gliwice Sośnicowice Zbrosławice Pyskowice Gierałtowice

Stawka Od m2 26 zł/os. 30 zł/os. 27,50 zł/os.
Obecna stawka 20,80 zł./os. Nowa – min. 
35 zł/os. (nowej stawki jeszcze nie ustalo-

no, gmina jest tuż po otwarciu ofert) 

Wyposażenie w pojemniki Wyposaża  
przedsiębiorca

Mieszkańcy we 
własnym zakresie

Mieszkańcy we 
własnym zakresie

Wyposaża  
przedsiębiorca Wyposaża przedsiębiorca

Częstotliwość odbioru  
odpadów zmieszanych  

zabudowa jednorodzinna
1 raz na  

2 tygodnie

1 raz na 2 tygodnie 
(od listopada do 
marca 1 raz na  

4 tygodnie)
1 raz na 4 tygodnie

1 raz na 2 tygodnie  
w okresie od kwietnia 
do października, 1 raz 

na 4 tygodnie w okresie 
od listopada do marca

1 raz na 2 tygodnie

Częstotliwość odbioru  
odpadów zmieszanych  

zabudowa wielorodzinna 
1 -3 razy  

w tygodniu 2 razy w tygodniu 1 raz na 2 tygodnie 2 razy w tygodniu -

Częstotliwość odbioru  
odpadów segregowanych 
zabudowa jednorodzinna

1 raz na  
2 tygodnie 1 raz na 4 tygodnie 1 raz na 4 tygodnie 1 raz na 4 tygodnie 1 raz na 4 tygodnie

Częstotliwość odbioru  
odpadów segregowanych 
zabudowa wielorodzinna 

1 -2 razy  
w tygodniu 1 raz na 2 tygodnie 1 raz na 2 tygodnie 1 raz na 2 tygodnie -

Częstotliwość odbioru  
wielkogabarytów

1 raz na  
2 tygodnie 2 razy w roku 2 razy w roku 2 razy w roku 1 raz w roku

Mycie pojemników Przedsiębiorca Mieszkańcy we 
własnym zakresie

Mieszkańcy we 
własnym zakresie Przedsiębiorca Mieszkańcy we własnym zakresie (mimo 

iż gmina wyposaża ich w pojemniki)

http://opsgliwice.pl
mailto:uk@um.gliwice.pl
mailto:po@um.gliwice.pl
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EKOLOGIA

Tak segregujemy

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek 
inną zawartością, gumy, opakowań po 

farbach i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto- i owadobójczych (a także innych opakowań 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi), 
baterii, sprzętu AGD/RTV, tworzyw sztucznych 

pochodzenia medycznego, folii budowlanej.

leków, chemikaliów, sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego, baterii, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
zużytych akumulatorów, odpadów  
wielkogabarytowych oraz innych  

odpadów niebezpiecznych.

zepsutej żywności, resztek jedzenia  
w płynie, np. zupy; surowego mięsa, kości  

i padliny, produktów garmażeryjnych, drewna, 
piasku, ziemi (w tym chemicznie skażonej gleby), 
popiołu, ziemi, żwiru i kamieni, środków ochrony 

roślin, odchodów oraz olejów roślinnych.

porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek, 
lamp fluorescencyjnych, neonowych  

i rtęciowych, reflektorów szkła  
okularowego, szkła kryształowego  
i żaroodpornego, ekranów i lamp  

telewizyjnych, luster, szyb samochodowych  
i okiennych, luksferów.

kartonów i tektury pokrytych folia 
aluminiową (np. opakowania po mleku), 

wodoodpornego papieru opakowaniowego,  
tłustego i zabrudzonego papieru, papieru  
termicznego i faksowego, kalki, odpadów  

higienicznych (w tym pieluch), tapet,  
worków po cemencie.

TU WRZUCAMY:

nakrętki, zgniecione opakowania po 
napojach typu PET, kosmetykach, chemii 
gospodarczej, plastikowe worki, torebki 

i reklamówki, koszyki po owocach  
i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 

plastikowe opakowania po żywności  
(a także wszelkie inne produkty i opa-
kowania z tworzyw sztucznych, które 

oznakowane są symbolem recyklingu),  
opakowania wielomateriałowe np. 

kartony po mleku i sokach, opakowa-
nia metalowe i aluminiowe o małych 

rozmiarach (kapsle, pokrywki słoików, 
puszki, pudełka, folię aluminiową).

Opróżnij i zgnieć butelki oraz 
puszki. Butelki wrzucaj bez  

nakrętek.

TU WRZUCAMY:

kompletnie wygaszony popiół z pieca, 
kominka i grilla, zużyte środki higieny 

osobistej, resztki po posiłkach  
(np. wędliny, mięsa i kości), tłusty  
i zabrudzony papier, opakowania  

po olejach spożywczych, styropian,  
a także odpady, których nie można  

zakwalifikować do żadnej innej  
kategorii.

TU WRZUCAMY:

odpadki organiczne, ulegające  
naturalnemu rozkładowi takie jak: 

trawa, chwasty, liście, rozdrobnione 
gałęzie, trociny, korę, owoce spadłe  

z drzew, warzywne i owocowe obierki, 
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie 
z filtrem papierowym, zwiędłe kwiaty 
i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, 

ugotowane warzywa, suchy chleb,  
łupiny orzechów.

Nie wolno wyrzucać bioodpadów 
w plastikowych workach,  

ponieważ nie nadają się one  
wtedy to przetworzenia.

TU WRZUCAMY:

szklane butelki, słoiki po napojach  
i żywności, szklane opakowania po  

napojach alkoholowych, a także inne 
przedmioty szklane ze znakiem GL70, 

GL71 oraz GL72. 

Nie wrzucaj potłuczonego szkła. 
Opróżnione szkło wrzucaj bez 

nakrętek i korków.

TU WRZUCAMY:

gazety, czasopisma, katalogi,  
broszury, ulotki, reklamy, książki, zeszyty, 

papier do pisania, papierowe torby na 
zakupy, kartony, tekturę, tekturę falistą, 

papier kserograficzny, papier szkolny  
i biurowy, koperty, prospekty.

Przed wyrzuceniem papieru  
usuń elementy plastikowe  

i metalowe.

TWORZYWA SZTUCZNE 
I METAL

ODPADY ZMIESZANE ODPADY BIO

SZKŁO PAPIER

Czego nie wolno wrzucać:

Czego nie wolno wrzucać: Czego nie wolno wrzucać:

UWAGA! ZMIANY

Czego nie wolno wrzucać: Czego nie wolno wrzucać:

W czym wyrzucać  
odpady bio?

Aby bioodpady kuchenne nadawały się 
do poprawnego przetworzenia, należy 
je wyrzucać bez opakowań. Dopuszcza 

się wyrzucanie bioodpadów w workach 
kompostowalnych, a nie biodegrado-

walnych. Można pakować je także  
w torebki papierowe lub gazetę. 

GODZINY  
PRZYJĘĆ PSZOK
Punkt czynny:
PON – PT: 7.00–17.00
SOB: 7.00–13.00 

ul. Rybnicka,  
44-100 GLIWICE
tel. 668-136-080
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SPORT

27-latek, który występo-
wał ostatnio w Stali Mie- 
lec, został nowym zawod-
nikiem Piasta. Michał 
Żyro podpisał kontrakt, 
który wiąże go z Nie-
biesko-Czerwonymi do  
30 czerwca 2022 roku.

– Piast to fantastyczny klub, któ-
ry od dwóch lat regularnie od-
nosi sukcesy. Wszystko tutaj jest 
prowadzone z cierpliwością oraz 
na jak najwyższym poziomie. 
Myślę, że jest to dla mnie bar-
dzo dobry kierunek i teraz, kiedy 
jestem coraz bliżej optymalnej 
formy po kontuzji, to kolejny 
krok do przodu – powiedział 
Żyro po podpisaniu kontraktu. 

Zawodnik jest wychowankiem 
Legii Warszawa. W trakcie swo-
jej kariery grał również w takich 
klubach jak Wolverhampton 
Wanderers, Charlton Athletic, 
Pogoń Szczecin i Korona Kiel-
ce. W Stali Mielec 27-latek 
grał od lutego bieżącego roku. 
W tym czasie w barwach pierw-
szoligowca rozegrał łącznie  
15 spotkań, w których zdobył 
sześć bramek oraz zanotował 
trzy asysty. Razem z zespołem 
wywalczył również awans do 
PKO Ekstraklasy.

– W ostatniej rundzie strzeliłem 
kilka goli. Można powiedzieć, 
że pokazałem wachlarz moich 

umiejętności, bo były bramki 
z lewej, prawej, głowy... Jestem 
pewien, że w Gliwicach również 
będzie bardzo dobrze – dodał 
nowy zawodnik Piasta. 

– Wierzymy, że Michał może 
grać jeszcze lepiej i niedługo 
nawiąże do czasów, gdy wystę-
pował w reprezentacji Polski, 
zdobywał tytuły mistrza Polski, 
a swoją postawą zapracował na 
transfer do Wolverhampton. Po 
tym transferze rywalizacja w linii 
ataku jeszcze się zwiększy, co 
może przynieść wiele korzyści 
– podkreśla Bogdan Wilk, dy-
rektor sportowy Piasta Gliwice.

GKS Piast SA/kik

Tour de Pologne  
przez Gliwice

Michał Żyro nowym  
zawodnikiem Piasta

Przy Okrzei rozpoczęła się wymiana murawy! Nowa 
trawa na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka ma 
zostać położona do 16 sierpnia, a całość tej inwestycji 
ma być gotowa do 21 sierpnia.

Prace na stadionie wystartowały 
27 lipca. Będą polegały na wymia-
nie całej warstwy wegetacyjnej 
murawy, a nie tylko nawierzchni. 
– Klub zdecydował się na wymianę 
całości murawy ze względu na jej 
stan. Obecna murawa, mimo dużej 
troski ze strony pracowników klubu, 
jest już wyeksploatowana. Ma już 
10 lat i do tego momentu była naj-
starszą w ekstraklasie – zaznacza 
Adrian Magiera, kierownik obiektu. 

Zrywane płaty murawy są tymi, 
które zostały położone przy oka-
zji budowy Stadionu Miejskiego 
w Gliwicach. Mecz otwarcia na 
tym obiekcie odbył się 5 listopada 
2011 roku. Od tamtej pory, poza 
pojedynczymi fragmentami boiska, 
murawa nie była wymieniana.

Za projekt nowej murawy przy 
Okrzei jest odpowiedzialna fir-

ma G&SYN Boiska, która działa 
na rynku od 1991 roku. – Prace 
związane z całkowitą wymianą 
murawy będą polegały na sfre-
zowaniu istniejącej nawierzchni 
i zdjęciu całej warstwy wegeta-
cyjnej, czyli ziemi, na której rosła 
trawa. W ramach inwestycji mu-
simy przygotować nową warstwę 
ziemi, jak również położyć nową 
warstwę trawiastą naturalną. 
Wymieniona zostanie też war-
stwa sztucznej murawy, czyli opa-
ska wokół płyty boiska – wyjaśnia 
Szymon Gawlik, kierownik robót 
z firmy G&SYN Boiska.

Prace przy ukadaniu murawy po-
winny się zakończyć do 16 sierpnia. 
Nowa trawa będzie miała odpo-
wiedni czas na to, żeby się ukorzenić 
i przyjąć, dlatego data rozegrania 
pierwszego meczu Piasta w nowym 
sezonie jest niezagrożona.

– Rozkładanie rolek zaplano-
wane jest na 10 sierpnia. Prace 
powinny potrwać trzy dni, po 
czym potrzebny będzie czas na 
ukorzenienie się darni. Mamy też 
kilkudniowy zapas na wypadek 
nieprzychylności pogody, jednak 
mamy nadzieję, że prace prze-
biegną sprawnie i nowa mura-
wa będzie ułożona bez żadnych 
komplikacji – podkreśla Szymon 
Gawlik.

Trawa, która znajdzie się na płycie 
głównej Stadionu Miejskiego im. 
Piotra Wieczorka w Gliwicach, przy-
jedzie z Węgier w dwudziestu na-
czepach ze specjalnymi chłodniami.

Jest to trawa najwyższej jakości 
wykorzystywana na sportowych 
nawierzchniach, dedykowana 
obiektom, na których rozgrywane 
są mecze na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym.

Całość robót powinna zakoń-
czyć się do 21 sierpnia. Oprócz 
wymiany murawy na głównej 
płycie, wokół boiska zainstalo-
wana zostanie nowa sztuczna 
nawierzchnia. Dodatkowo na 
obiekcie pojawią się nowe ławki 
rezerwowych dla drużyn gospo-
darza oraz gości.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

6 sierpnia przez Gliwice przejadą kolarze Tour de Pologne. Tego dnia, po 
godz. 16.00, trzeba się liczyć z utrudnieniami na DK 88 i DTŚ. Utrudnienia 
potrwają około dwóch godzin. 
Tour de Pologne, wieloetapowy 
szosowy wyścig kolarski, to jedna 
z najbardziej prestiżowych między-
narodowych imprez sportowych 
w Polsce. Pierwszy wyścig odbył 
się w 1928 r. Od kilku lat trasa jed-
nego z etapów przebiega przez Gli-
wice. W tym roku kolarze przejadą 
przez Gliwice w drodze z Opola do 
Zabrza. W związku z tym w czwar-
tek, 6 sierpnia, należy spodziewać 
się utrudnień na drogach. 

– Z utrudnieniami trzeba się liczyć 
już przed godz. 17.00 – zamykane 
będą poszczególne odcinki prze-
jazdu kolarzy. Nie będzie wów-
czas możliwości wjazdu z DTŚ 
do Gliwic, w czasie przejazdu do 
Gliwic będzie można wjechać  
z A1 i A4 lub innymi alternatyw-
nymi drogami lokalnymi. Prze-

jezdny pozostanie wyjazd DTŚ 
w kierunku Katowic. Utrudnienia 
potrwają około dwóch godzin  
– mówi Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

77. Tour de Pologne 
rozpocznie 5 sierpnia 
na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie. Przez  
Piekary Śląskie kolarze 
pojadą do Ogrodzieńca, 
Sosnowca, Siemianowic 
Śląskich i Katowic. 

Drugi etap rozpocznie się w Opo-
lu. Następnie kolarze wjadą na 
Górę Świętej Anny, pojadą do 
Strzelec Opolskich, a przez Ujazd 
i Kleszczów drogą do Rzeczyc, 
a następnie aleją Jana Nowaka- 

-Jeziorańskiego do Drogowej Tra-
sy Średnicowej do Gliwic i Zabrza. 

Trzeci etap wyścigu rozpocznie się 
w Wadowicach. Następnie kolarze 
przejadą przez Kocierz i Przegibek, 
Wilkowice i Łodygowice. 

W czwartym, królewskim etapie 
Bukovina Resort zawodnicy będą 
się zmagać w Bukowinie Tatrzań-
skiej z podjazdami pod Ścianą 
Harnaś i Ścianą Bukowina. Fina-
łowy etap rozpocznie się w Zako-
panem, a zakończy w Krakowie.

Podczas przejazdu przez Gliwice 
będzie obowiązywał zmieniony 
rozkład jazdy autobusów linii: 
32, 57, 202 i 692. Szczegóły na 
www.metropoliaztm.pl. 
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

KOMUNIKATY OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia,  

organizowanych wg procedur określonych Regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur określonych  

Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

zabudowę systemu kontroli wejścia na Portierni Głównej I i III 
w PEC – Gliwice Sp. z o.o. przy ulicy Królewskiej Tamy 135, 44 
oraz wdrożenie i uruchomienie aplikacji księgi gości na dwóch 

tabletach w powyższych lokalizacjach.
Termin składania ofert wstępnych: 10 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem 
udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych 

ustawą Prawo zamówień publicznych”, nr sprawy PKM/PN/TR/04/202020, pn.:

„Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów  
elektrycznych na potrzeby PKM Sp. z o.o. w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2020 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00.

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

Remont zasuwy szczękowej zbiornika żużla kotłów WP-70.
Termin składania ofert: 3 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2020 r. o godz. 12.05

Remont komina H = 100 m – I etap.
Termin składania ofert: 31 lipca 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2020 r. o godz. 12.05

Wykonywanie czyszczeń kotłów oraz powierzchni wewnętrz-
nych rurociągów transportu popiołu i produktu IOS.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2020 r. o godz. 12.05

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa  
komunalnego – Budowa dwóch budynków  

mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy  
ul. Dworskiej – Zbożowej w Gliwicach.

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie 
radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu 
i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu,  
zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
30 lipca 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 25 czerwca 

2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 364).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2020 rok (druk nr 366).

8. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (druk nr 362).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz określenia warunków i trybu składa-
nia deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
(druk nr 363).

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do 
kategorii dróg powiatowych niektórych 
ulic na terenie miasta Gliwice (druk nr 
361).

11. Projekt uchwały w sprawie określenia 
strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych oraz zasad pobierania opłat 
za parkowanie na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 367).

12. Projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 349).

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 
2020 na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (druk nr 353).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości gruntowych obejmujących: 
działkę nr 45/2, obręb Ligota Zabrska, 
działki o nr 36/4 oraz 37, obręb Ligota 
Zabrska, działki o nr 41 oraz 42, obręb 
Ligota Zabrska, działkę nr 39, obręb 
Ligota Zabrska oraz działkę nr 38, obręb 
Ligota Zabrska, będących własnością 
Miasta Gliwice (druk nr 354).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości obejmujących 
niezabudowane działki nr 526/2 i 527/2, 
obręb Politechnika, położone przy ul. Ku- 
jawskiej w Gliwicach, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice (druk nr 356).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości obejmującej działkę nr 1168, 
obręb Stare Miasto oraz działkę nr 1169, 
obręb Stare Miasto, zabudowane bu-
dynkiem położonym przy ul. Stanisława 
Moniuszki 13 w Gliwicach, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice (druk nr 355).

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą i wydzierżawienie nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 29 (druk nr 357).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowych 
umów dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
pomiędzy ulicami Gipsową i Ustroń 
(druk nr 358).

19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gliwi-
cach na rok szkolny 2020/2021 (druk  
nr 350).

20. Projekt uchwały w sprawie określenia re-
gulaminu otwartego konkursu ofert oraz 

kryteriów wyboru ofert na zapewnienie 
możliwości korzystania z wychowania 
przedszkolnego w niepublicznych przed-
szkolach, oddziałach przedszkolnych 
niepublicznych szkół podstawowych oraz 
niepublicznych innych formach wycho-
wania przedszkolnego (druk nr 351).

21. Projekt uchwały w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych 
na terenie miasta Gliwice przez inne niż 
Miasto Gliwice osoby prawne i osoby 
fizyczne, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania (druk nr 352).

22. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
daty wyborów do Rad Dzielnic: Czecho-
wice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, 
Wójtowa Wieś (druk nr 359).

23. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Miejskiej Komisji Wyborczej dla przepro-
wadzenia wyborów do Rad Dzielnic: Cze-
chowice, Ligota Zabrska, Szobiszowice, 
Wójtowa Wieś oraz ustalenia wysokości 
diet członków Miejskiej Komisji Wybor-
czej i obwodowych komisji wyborczych 
(druk nr 360).

24. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników w wyborach uzupełniają-
cych (druk nr 365).

25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości do rozpatrzenia skargi 
na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach (druk nr 368).

26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrze-
nia petycji podmiotów świadczących 
usługi hotelarskie, dotyczącej obniżenia 
wymiaru podatku od nieruchomości na 
czas trwania pandemii COVID-19 (druk 
nr 369).

27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

28. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 
i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest 
na kanale YouTube. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta 
Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

INFORMACJA DLA OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ  

W OKRESIE 1–31 SIERPNIA 2020 R. 
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO NA CELE 
ROLNICZE

W związku z sytuacją epidemiczną Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, 

że celem złożenia wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do celów rolniczych, producenci rolni powinni umówić się telefo-
nicznie na indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Obsługi 
Interesantów UM Gliwice pod numerem telefonu 32/239-12-36. 

Osoby umówione na spotkanie winny być zaopatrzone w indywi-
dualne środki ochrony, w tym maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki 
ochronne oraz ewentualnie własny długopis. Przed wejście na teren 
urzędu klienci zobowiązani są również do dokonania dezynfekcji rąk. 

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby, 
które nie dostosują się do powyższych zaleceń sanitarnych nie 
zostaną dopuszczone do stanowisk obsługi.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
ustawiacz kolejowy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• wykonywanie prac manew-

rowych w obrębie bocznicy 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z drużyną ma-
newrową oraz osobami 
odpowiedzialnymi za kiero-
wanie ruchem na bocznicy 
kolejowej.

Twój profil:
• świadectwo złożenia egzami-

nu kwalifikacyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia 

pozwalający na wykonywa-
nie czynności na danym sta-
nowisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 30 lat,

• umowa-zlecenie lub umowa 
o pracę,

• godziny pracy dopasowane 
do potrzeb pracodawcy, 

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej 

atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane zapra-
szamy do kontaktu: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budy-
nek E, tel. 608-525-440, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie interneto-
wej www.scl.com.pl w zakładce 
kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyj-
ne do Śląskiego Centrum Logisty-
ki S.A. z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych) zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobo-
wych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarza-
nia Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-infor-
macyjnego/. 

W związku nadchodzącym okresem  
zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gliwicach informuje  
o zmianie godzin przyjęć klientów  

Referatu Świadczeń Rodzinnych ubiegają-
cych się o przyznanie świadczeń na nowy 

okres zasiłkowy 2020/2021 począwszy od 3 sierpnia 2020 r.: 

• poniedziałek – od 8.00 do 16.00,
• czwartek – od 8.00 do 14.00,

• piątek – od 8.00 do 11.00.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz minimalizacji zagrożenia 
w związku z obowiązującym stanem epidemii OPS wprowadza nastę-
pujące rozwiązania organizacyjne: 
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego można składać:
	elektronicznie (wymagany jest Profil Zaufany lub podpis elektro-

niczny) za pośrednictwem: 
• portalu Empatia empatia.mrpips.gov.pl,
• ePUAP – epuap.gov.pl,
• portalu ZUS – pue.zus.pl;

	w wersji papierowej w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, do skrzynki 
podawczej, 

	wysyłając na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice. 

W przypadku braków formalnych we wniosku lub niepoprawnego 
wypełnienia wniosku – do klienta zostanie skierowane wezwanie. 
Kontakt osobisty z pracownikami Referatu Świadczeń Rodzinnych OPS 
w Gliwicach możliwy będzie: 
• wyłącznie dla klientów posiadających wezwanie do uzupełnienia 

wniosku (klienci bez wezwania o uzupełnienie wniosku nie będą 
obsługiwani),

• z dotrzymaniem rygorów sanitarnych, tj. posiadania maseczki, 
rękawiczek i własnego długopisu,

• jednoosobowo – bez osób towarzyszących i dzieci.
Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, zało-
żyć maseczkę, rękawiczki (osoby bez maseczek oraz osoby, u których 
występują objawy przeziębienia, gorączki nie będą przyjmowane). 
W celu sprawnej obsługi prosimy o prawidłowe wypełnianie wniosków, 
wpisywanie nr telefonów i adresów e-mail. Instrukcja jak prawidłowo 
wypełnić wniosek została zamieszczona na stronie: (https://opsgliwice.
pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/).
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do kontaktu 
z Referatem Świadczeń Rodzinnych OPS w Gliwicach drogą elektro-
niczną i telefoniczną.
Dane kontaktowe: 
Referat Świadczeń Rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
tel. 32/335-97-14, 32/335-97-20 (infolinia)
e-mail: rsr@ops.gliwice.eu 

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
http://epuap.gov.pl
http://pue.zus.pl
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
mailto:rsr@ops.gliwice.eu
http://opsgliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2020 (1015), 30 lipca 2020 9

OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

 

●  brukarz 
wykształcenie: brak wymagań; min. 1 rok 
doświadczenia zawodowego; prawo jazdy 
kat. B mile widziane; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice i okolice;

●  robotnik drogowy 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie 
zawodowe wymagane; kopanie, przygotowy-
wanie terenu pod kostkę, prace pomocnicze; 
miejsce pracy: teren Śląska;

●  pracownik ochrony   
    (osoba z orzeczonym stopniem    
    niepełnosprawności) 

wykształcenie zawodowe; doświadczenie: 
mile wdziane; niekaralność; praca w ruchu 
ciągłym; bezpośrednia ochrona fizyczna za-
kładu; miejsce pracy: Knurów;

●  tynkarz 
wykształcenie zawodowe; prace ogólno-
budowlane związane z ociepleniami bu-
dynków, tynkowanie wraz z pracami towa-
rzyszącymi; jedna zmiana; miejsce pracy:  
Gliwice;

●  operator wózka widłowego 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań; 
kurs obsługi wózka widłowego; zakres obo-
wiązków: rozładunek i załadunek towaru z/do 
samochodów dostawczych przy pomocy wózka 
widłowego, obsługa skanera, transport towaru 
z obszaru przyjęcia do strefy składowania w ob-
szarze całego magazynu, uzupełnianie miejsc 
zbiórki w procesie konfekcjonowania, uwzględ-
niając zasadę fifo, sortowanie i przewożenie 
opakowań, odpowiedzialność za dokumentację, 
udział w inwentaryzacji towaru na magazynie; 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

●  mechanik samochodowy 
wykształcenie zawodowe/średnie, osoba 
chętna do przyuczenia; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice;

●  ślusarz – mechanik 
wykształcenie min. zawodowe kierunkowe bądź 
zbliżone; min. 5 lat praktyki w naprawach ma-
szyn przemysłowych, umiejętności z zakresu 
ślusarstwa i mechaniki, praktyka w wymianie 
łożysk, zębatek, wałów, montażu napędów 
i przekładni, znajomość rysunku technicznego 
i podstaw wymiarowania, gotowość do zwią-
zania się z firmą na dłużej i chęć uczenia się; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone 
są o kontakt telefoniczny z PUP Gliwice,  od poniedziałku do piątku od 

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 23 lipca 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.6.2020

Dyrektor Gliwickiego  
Centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze 
– specjalisty ds. księgowości w niepełnym 
wymiarze czasu pracy etatu, tj. 1/2 etatu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na 

środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finanso-

wych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji w programie 

Płatnik w ramach zastępstwa. 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub wykształ-

cenie średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów pu-

blicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jedno-

stek finansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na 

stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunika-
tywność, umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 (II piętro).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób 

niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz pomiesz-
czenia, praca w pozycji siedzącej, praca przy komputerze 
z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równoważnym systemie 
czasu pracy. 

Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie inter-

netowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

5. Oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powin-
ny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania 
dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  
14 sierpnia 2020 r. w siedzibie głównej GCOP przy ul. 
Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – 
specjalisty ds. księgowości”, numerem ogłoszenia oraz 
imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej, złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się 24 – 25 sierpnia 2020 r. O dokładnych godzinach 
rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata 

podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych lista kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie internetowej 
GCOP, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich 
miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego.

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

zatrudni pracownika na stanowisku sprzedawcy biletów w Krytej 
Pływalni Mewa przy ul. Mewy 36, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni udokumentowany staż 

pracy na podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera 

(w tym pakietu MS Office),
• znajomość ogólnych zasad wystawiania fak-

tur VAT,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, 

również w soboty, niedziele i święta),
• umiejętność pracy w zespole,
• niekaralność.
Do podstawowych obowiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie należało:
• sprzedaż biletów wstępu na teren obiektu 

zgodnie z cennikiem za pomocą urządzenia 
rejestrującego (kasy fiskalnej),

• wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami oraz zawartymi umowami,

• prowadzenie rejestru sprzedaży i wykonywanie 
okresowych raportów oraz rocznych statystyk,

• obsługa terminali kart elektronicznych ŚKUP, 
Benefit, OK. System, Vanity Style itp.,

• rozliczanie i przekazywanie środków pienięż-
nych konwojentom zgodnie z przyjętymi za-
sadami,

• informowanie klientów o obowiązującym na 
obiekcie cenniku, regulaminie oraz realizowa-
nych programach (np. Aerobik 65+).

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców 
Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie 
do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Straż Miejska w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza
nabór do pracy na wolne stanowisko urzęd-

nicze w Straży Miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa pol-

skiego,
b. ukończone 21 lat,
c. korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d. posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e. cieszenie się nienaganną opinią,
f. sprawność pod względem fi-

zycznym i psychicznym,
g. brak skazania prawomocnym wy-

rokiem sądu za ścigane z oskar-
żenia publicznego i umyślnie 
popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

h. uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a. znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2019 r., poz. 1282),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 110 
z późn. zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych (DzU  
z 2019 r., poz. 1795); 

b. umiejętność sztuk walki potwier-
dzona właściwym dyplomem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi kom-

putera,
e. dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b i c, dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu za-
mieszczonym na stronie interne-
towej http://sm.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory lub w pokoju 
113B po telefonicznym ustaleniu 
terminu odbioru formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a. praca w terenie poprzez patrolo-

wanie dzielnic miasta w zakresie 
utrzymania czystości i porządku,

b. kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach,

c. prowadzenie działań kontro-
lnych związanych z ochroną 
środowiska w tym kontrolą 
spalania odpadów w przydo-
mowych paleniskach, 

d. wyszukiwanie dzikich wysypisk 
śmieci,

e. kontrola wyznaczonych targo-
wisk oraz osób prowadzących 
sprzedaż w innych miejscach na 
terenie gminy,

f. kontrola przestrzegania obowiąz-
ków związanych z posiadaniem 
zwierząt przez osoby utrzymują-
ce zwierzęta domowe,

g. stała współpraca, wymiana in-
formacji i podejmowanie wspól-
nych działań z Radą Miasta 
Gliwice, radami dzielnic i miesz-
kańcami w zakresie utrzymania 
ładu i porządku publicznego.

6. Warunki pracy: 
a. praca patrolowa w terenie,
b. praca w zmiennych warunkach 

atmosferycznych,
c. miejsce pracy: miasto Gliwice,
d. równoważny system czasu 

pracy w 4-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym,

e. pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miejskiej 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wyniósł: 
1,00%.

8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika reali-
zującego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b. zatrudnienie nastąpi na stano-
wisko adekwatne do doświad-
czenia i kwalifikacji posiadanych 
przez kandydata wyłonionego 
do zatrudnienia w wyniku na-
boru;

c. proponowane warunki zatrud-
nienia: wynagrodzenie zasadni-
cze, dodatek stażowy, nagrody 
motywacyjne oraz nagrody 
za szczególne osiągnięcia;

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energia 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z wła-
snej siłowni oraz hali spor-
towej, 

• umożliwienie udziału w coty-
godniowym szkoleniu w za-
kresie technik interwencji 
i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń 
TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych;

e. planowany termin zatrudnie-
nia: wrzesień – listopad 2020 r.

9. Termin i miejsce składania do-
kumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć kompletu dokumentów 
własnoręcznie podpisanych do sie-
dziby Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 12 sierpnia 
2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława 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 uznane będą za zło-
żone w terminie, jeżeli wpłyną na 
ww. adres do 12 sierpnia 2020 r. 
do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumen-
tów drogą elektroniczną należy 
przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów, następnie otrzyma-
cie Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl w zakładce 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 19 sierpnia 
2020 r.
10. Inne informacje: 
a. selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko na 
podstawie rozmowy kwalifika-
cyjnej,

b. oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c. planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d. wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczyta-
nie. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem,

e. dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. serwisu.

Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowi-

sku będzie wykonywała zadania związane m.in. 
z obsługą i utrzymaniem systemów teleinforma-
tycznych klientów spółki.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• wsparcie teleinformatyczne,
• wdrażanie nowych technologii, 
• serwis oraz konserwacja urządzeń teleinfor-

matycznych,
• lokalizowanie oraz usuwanie awarii,
• przegląd oraz aktualizacja systemów oraz 

aplikacji,
• testowanie oraz podnoszenie jakości usług 

świadczonych klientowi końcowemu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność 

dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór usług świadczonych u klienta,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• umiejętność konfiguracji systemów MS Win-

dows oraz pakietu Office z poziomu admini-
stratora,

• znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/

MAN/WAN/WLAN,
• umiejętność serwisowania komputerów oraz 

urządzeń peryferyjnych,
• umiejętność samodzielnego poszukiwania 

rozwiązań i analityczne myślenie,
• odpowiedzialność i rzetelność,

• dyspozycyjność,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę 

i utrzymanie urządzeń teleinformatycznych,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kur-

sów obejmujących zakres techniczny opisany 
w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umo-

wy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

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

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w fir-

mie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobiście w se-
kretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

turystyka.gliwice.eu

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
https://www.smgliwice.pl/
https://turystyka.gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej 
Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w In-

ternet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.

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 śród-

mieścia 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą 
własność Skarbu Państwa:
• nr 21/SP/2020 do 10 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami)

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  
(zdm.bip.gliwice.eu), jak i Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach (bip.gliwice.eu) został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/25/2020 do 11 sierpnia 2020 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
28 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 515, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ ul. Daszyńskiego, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 179 000,00 zł
Wadium: 117 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 11 790,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 515, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa  

– grunty orne; o pow. 0,5268 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036169/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta. 
Kształt działki regularny, zbliżony do mocno wydłużonego 
prostokąta. Działka częściowo ogrodzona (ogrodzenie 
nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przed-
miotem zbycia). 
Z uwagi na szerokość działki (ok. 15 m) nie nadaje się 
ona do samodzielnego zagospodarowania na cele miesz-
kaniowe lub usługowe (zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego). W przypadku pla-
nowanej zabudowy terenu konieczne będzie wyłączenie 
gruntu z produkcji rolnej. 
Przedmiotowa działka nie ma skomunikowania z drogą 
publiczną. Od strony ul. Daszyńskiego możliwa jest reali-
zacja wyłączenie dojścia do działki. Podłączenie przed-
miotowej działki bezpośrednio do ulicy Daszyńskiego 
(z włączeniem nowym zjazdem) nie jest możliwe z uwagi 
na obowiązujące warunki techniczne dotyczące lokaliza-
cji zjazdów z dróg klasy technicznej Z. Skomunikowanie 
winno odbywać się poprzez tereny działek sąsiednich, 
w śladzie planowanych dróg oznaczonych symbolami: 
015KDD 1/2 i/lub 016KDD 1/2, a następnie z wykorzy-
staniem planowanej drogi 07KDL 1/2 z włączeniem 
ruchu drogowego do ulicy Daszyńskiego w Gliwicach 
w miejscu istniejącego połączenia. Niniejsze wyma-
ga uzyskania tytułu prawnego w zakresie możliwości 
przechodu i przejazdu na terenach działek pośrednich 
(np. na zasadzie ustanowienia służebności drogowej 
o szerokości min. 5,0 m, o ile ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowią 
inaczej) oraz budowy brakujących fragmentów dróg, 
umożliwiających zapewnienie fizycznej (faktycznej) moż-
liwości przechodu i przejazdu (obecnie wybudowany jest 
jedynie ok. 100-metrowy odcinek drogi wewnętrznej na 
działce nr 821/2, w obrębie Przedmieście, o zmiennej 
szerokości (ok. 6,0 – 6,5 m), zlokalizowany w śladzie 
planowanej drogi 07KDL 1/2).
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej gra-
nicy działki. Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości. 
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, prze-
biegiem sieci infrastruktury technicznej, oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w gra-
nicach którego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona jest na 
terenie, dla którego od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwojem ukła-
du komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż 
południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz auto-
strady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę Miej-
ską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca  
2011 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca  
2011 r., poz. 3010, 3019.
Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowa działka 
położona jest na terenach oznaczonych symbolami:  
16 M, 17 M, 18 M – co oznacza: tereny mieszkaniowe 
o średniej intensywności zabudowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jedno-
rodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-

-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz 
przydomowe ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

1 MNU – co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe 
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 
15 MNU ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługo-
wa,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomoc-
nicze i inwentarskie) oraz dojazdy,

c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych 

dla celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wy-

kluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych oraz warsztatów powodujących 
zwiększenie ruchu samochodowego,

b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie 
jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,

c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

015 KDD 1/2,  016 KDD 1/2 – co oznacza: tereny ulic 
dojazdowych – projektowanych.
Dla terenów oznaczonych symbolami m.in. od 013 KDD 
1/2 do 017 KDD 1/2 ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, zaliczone 
zostały w ww. planie do terenów dróg publicznych.
Dla terenów oznaczonych symbolami: 16 M, 17 M,  
18 M, 1 MNU, ustalone zostały na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy.
Działka nr 515, obręb Przedmieście, w ww. planie po-
łożona jest w granicach:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości 

obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym 
ze strefą od lotniska,

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących 
być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od 
lotniska.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 września 2020 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę prze-
targową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi  
i dziećmi).

5. Wadium
Wadium w wysokości 117 900,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 515, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 23 września  
2020 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 wska-
zane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia 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 oso-
ba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wyda-
ny w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesię-
cy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2320/20 
z 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 515, obręb Przed-
mieście, o powierzchni 0,5268 ha, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Daszyńskiego, z KW nr GL1G/00036169/0, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej 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 go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65  
z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną 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 zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiąza-
ny jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny prze-
noszący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 28 października 2020 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 przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami 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.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

gospodarowanie nieruchomościami

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

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

-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez 
okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

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

prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

podpisem elektronicznym.

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

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

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

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2020 (1015), 30 lipca 2020 11

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

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.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 10, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 30,54 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71. 
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

UL. LIGONIA 6, lokal nr 3, I piętro, pow.  
49,17 m2 + 2 piwnice: 1,97 m2 i 3,98 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka, komórka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 149 700,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 3 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

UL. MARZANKI 12, lokal nr 2, parter, pow. 
42,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
5 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

UL. PERKOZA 17, lokal nr 21, IV piętro, pow. 
41,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł

Wadium: 12 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
6 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 26,  
II piętro (oficyna), pow. 57,98 m2 + piwnica: 
13,37 m2, 2 pokoje, kuchnia (WC dostępne 
na klatce schodowej pozostaje w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 147 400,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 4, II piętro 
(oficyna), pow. 54,29 m2 + piwnica: 9,81 m2,  
2 pokoje, kuchnia (WC dostępne z klatki scho-
dowej pozostaje w częściach wspólnych nie-
ruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 000,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

UL. GOŹDZIKOWA 10, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 42,53 m2 + piwnica: 4,05 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, komórka, łazienka z WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł

Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
11 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

UL. PERKOZA 5, lokal nr 1, parter, pow. 
43,02 m2 + piwnica: 1,58 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyń-
ska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. CYRANECZKI 16, lokal nr 7, I piętro, pow. 
36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
11 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyń-
ska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 80, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 94,20 m2 + piwnica: 12,11 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 249 400,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontak-

tować się do 3 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, 
telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. PIWNA 2A, lokal nr 16, VIII piętro, pow. 
34,28 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 800,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 7 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. WROCŁAWSKA 27, lokal nr 12, III piętro, 
pow. 48,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
i przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 100,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
5 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 31 lipca 2020 r. z ROM-2, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ZABRSKA 11, lokal nr 10, II piętro, pow. 
37,86 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój (WC 
dostępne na klatce schodowej, pozostaje 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 600,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM-2, ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal niemiesz-
kalny (gospodarczy) nr 5, III piętro, pow.  
56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 5 pomieszczeń, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9520,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

UL. ZABRSKA 9, lokal nr II, parter (oficyna), 
pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu

Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM-2, ul. Zabrska 
15, telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOZIELSKA 22A, lokal nr I, parter, pow. 
53,11 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 160 500,00 zł

Wadium: 16 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
13 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. PRZYSZŁOŚCI 94, lokal nr 55, X piętro, 
pow. 36,30 m2 + piwnica: 2,10 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
13 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-

czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 sierpnia 2020 r. z ROM-5, ul. Niedur-
nego 6, telefon: 32/339-29-88. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOŚCIUSZKI 35, lokal nr III, I piętro, pow. 
145,98 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 2 WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 407 900,00 zł
Wadium: 40 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
17 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 12 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

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

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

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 nie-
ruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 99/2020 do 7 sierpnia 2020 r.,
• nr 100/2020 do 7 sierpnia 2020 r.,
• nr 102/2020 do 7 sierpnia 2020 r.,
• nr 105/2020 do 7 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 111/2020 do 7 sierpnia 2020 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach 

(zwana dalej „spółką”)

ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nieza-
budowanej, będącej własnością spółki, składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwi-
cach (województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb 
ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr: GL1G/00138748/8.

I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej za-
gospodarowania
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego, przyjętym uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) działka 
nr 57/1 objęta jest w większości symbo-
lem: 9UP – tereny usługowo-produkcyjne 
– istniejące, w pozostałej nieznacznej części, 
przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 
19OK  – tereny związane z realizacją układu 
komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 ozna-
czona jest użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

II. Cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł 
(trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy zło-
tych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena 
netto) osiągnięta w przetargu powiększona o na-
leżny podatek VAT.

III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 28 września 
2020 r. o godz.10.30, w siedzibie spółki w auli, 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta 
pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej 
(PLN) na rachunek spółki, prowadzony w Ban-
ku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku:  

30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do  
22 września 2020 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opubli-
kowane wraz z regulaminem przetargu (aukcji) 
na stronie internetowej spółki, pod adresem: 
www.skladowiskogliwice.pl, w zakładce: „Prze-
targi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetar-
gu udzielają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@
skladowiskogliwice.pl, faks 32/231-62-12, 
adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.,  
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualności
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat@skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat@skladowiskogliwice.pl
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To ostatni dzwonek, by w Czytelni Sztuki obejrzeć wystawę zdjęć 
Wojciecha Nowickiego. Fotografie nie zostały jednak wykonane przez 
pisarza – to wybór prac z jego zbiorów.

Wojciech Nowicki, kurator 
„Chmury”, zaprasza odbiorców 
do „myślenia przez fotografię”. 
Proponuje nowe spojrzenie na 

zdjęcia – bez tematycznego 
szufladkowania. Wystawa 
będzie dostępna w Czytelni 
Sztuki (Willa Caro, ul. Dol-

nych Wałów 8a) do niedzieli  
2 sierpnia. Muzeum w Gliwi-
cach zaprasza! 
 (mm)

Gliwickie kino studyjne wraca po przerwie. W weekend otwarcia wi-
dzowie zobaczą między innymi wzruszający klasyk filmowy w reżyserii 
Giuseppe Tornatorego – „Cinema paradiso”.
Seans w piątek 31 lipca będzie 
także hołdem dla zmarłego 
niedawno kompozytora muzyki 
filmowej – Ennio Morriconego. 
Magię ruchomych obrazów 
będzie można poczuć dzięki 
taśmie 35 mm. W sobotę  
1 sierpnia będzie coś dla wi-

dzów o mocnych nerwach: 
„Lśnienie” w reżyserii Stanleya 
Kubricka, ze świetną rolą Jacka 
Nicholsona. Weekend otwar-
cia zakończy się w niedzielę  
2 sierpnia projekcją wysma-
kowanego filmu „Lighthouse” 
Roberta Eggersa.

Wszystkie seanse w ramach 
weekendu otwarcia będą rozpo-
czynać się o godz. 20.00 w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3). 
Pełny repertuar na sierpień 
jest dostępny na stronie amok.
gliwice.pl. 
 (mm)

KULTURA

Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, 
wspomnienia, urywki zdań? „Rzeczy, których nie 
wyrzuciłem” Marcina Wichy to książka, o której 
chciałoby się mówić i mówić, choć bardzo trudno 
znaleźć odpowiednie słowa.

To autobiograficzna opowieść, 
w której autor mierzy się ze 
śmiercią matki i tym wszystkim, 
co po sobie pozostawiła.

Książka, nagrodzona Paszportem 
„Polityki”, Nagrodą Nike i Nagro-
dą Literacką im. Witolda Gom-
browicza, to zbiór esejów, w któ-
rych narrator – Wicha – zabiera 
się za porządkowanie przestrzeni 
po zmarłej matce i pozostawio-
nych rzeczach: masie drobia-
zgów ważnych i mniej ważnych 
dla tej konkretnej osoby. Nie da 
się i chyba nawet nie ma sensu 
zachowywać wszystkiego. Nale-
ży się jednak tym przedmiotom 
choć odrobina refleksji, bo 
przecież zachowała się w nich 
jeszcze jakaś iskra życia człowie-
ka, który jeszcze niedawno miał 
je w rękach. Z każdym kolejnym 
przedmiotem wędrującym do 
kartonu, Wicha snuje opowieść 
o relacji z matką oraz zamyka 
bramę do swojego dzieciństwa 
i bezpiecznej przystani, na straży 
której stali rodzice. 

Nie jest to tylko opowieść o po-
rządkowaniu rzeczy w dawnym 
mieszkaniu matki. To esej o stra-
cie, w którym głos przejmują 
przedmioty, przywołując uryw-
ki historii i przeszłości. Autor 

porządkuje przede wszystkim 
pamięć i układa wspomnienia. 

Z każdej mikroopowieści, które 
składają się na tę książkę, wy-
łania się obraz kobiety bliskiej 
autorowi. Nie jest to jednak 
ckliwa laurka, a słodko-gorzka 
opowieść o niedoskonałości. Na 
próżno szukać tu sentymenta-
lizmu czy też dramatyzmu. 
Niewątpliwie porusza temat 
osobisty i delikatny, jednak 
w sposób wyważony, bardzo 
daleki od patosu. Napisana 
językiem minimalistycznym, 
oszczędna w słowach, a jedno-
cześnie zawierająca tak wiele 
treści.

Przewodniczący jury Nike, prof. 
Marek Zaleski powiedział: „Wi-
cha pisze o czułości, której na 
co dzień się wstydzimy, i robi to 
w taki sposób, że wstydzić się nie 
ma za co”.

„Rzeczy, których nie wyrzuciłem” 
to jedna z najbardziej zadziwia-
jących książek ostatnich lat. In-
tymny esej, osobista opowieść 
o porządkowaniu rzeczy i wspo-
mnień. Jeśli jeszcze jej nie znacie 
lub odkładaliście ją na później 
– nie warto dłużej czekać.  
 (MBP)

Spotkajmy się w Amoku

Fotograficzna „Chmura”
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„Chmura” Wojciecha 
Nowickiego

http://amok.gliwice.pl
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