
gl
iw

ic
e.

eu

Tygodnik
bezpłatny
32|2021
{#1069}
12.08.2021
ISSN: 1642-1108

Jest wizja 
„Gliwice 2040”

W obiektywie 
Dzikowskiej

>> 4 >> 9

aktualności KULTURA
Las  
bliżej nas

Jak się mają 
miejskie spółki?>> 5 >> 7

z miasta inWEstYcJE

Pospiesz się,
przyłącz się!

>>  3

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

/ U
M

 G
liw

ice

nawet 36 tys. zł wsparcia można uzyskać z „czystego Powietrza nad Gliwicami” – nowego 
miejskiego programu dotacyjnego realizowanego w ramach unijnego konkursu. Dofinansowanie 
jest przeznaczone dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych w Gliwicach, 
którzy zdecydują się zastąpić nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEc, 
a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), 
ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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summER aREna

summer arena: przystanek impreza!

Gorący weekend z biblioteką

kolejny wspólny weekend w summer arenie za nami. Działo się sporo, a pierwszym przystankiem na trasie do-
brej zabawy była słoneczna argentyna. Piątek zaczęliśmy warsztatami tanecznymi z ks3arte – w rytmie tanga 
dotarliśmy wprost do boskiego Buenos. tak roztańczeni przenieśliśmy się pod małą scenę, gdzie bawiliśmy się 
do waszych ulubionych przebojów w towarzystwie przepysznych szamarenowych specjałów.

Następnym przystankiem w week-
endowym rozkładzie jazdy była 
prawdziwie gorąca Afryka. Wraz 
z grupą muzyczną Foliba uczyliście 
się grać na bębnach i okazało się, 
że jesteście w tym całkiem nieźli! 
Po muzycznej przygodzie nad-
szedł czas na spotkanie z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Gliwicach. 
Żonglerka, programowanie z Lego, 
konkursy, quizy z nagrodami, 
zajęcia plastyczne i gwiazdy pro-
gramu – inspirowane Śląskiem, 
industrialne laleczki, które zrobiły 
prawdziwą furorę! Po intensyw-
nym rodzinnym dniu nadszedł 
czas na rozładowanie emocji na 

parkiecie. Za muzycznymi sterami 
stanął DJ Gocallini, taneczny rejs 
trwał godzinami, a wy jak zwykle 
zebraliście najwyższe noty za swo-
je brawurowe popisy.

Niedzielę zaczęliśmy w sporto-
wym duchu, kibicując rodzinnym 
zajęciom Akademii Futsalu Piasta 
Gliwice. Rozpiera nas duma – 
mamy naprawdę zdolne pokolenie 
młodych zawodników. Po sporto-
wych zmaganiach nadszedł czas na 
spotkanie z literaturą, Agnieszką 
Włoką i Łukaszem Orbitowskim. 
Na spotkaniu autorskim usły-
szeliśmy historie przyprawiające 

o gęsią skórkę, zgłębiliśmy temat 
czasów zanikających muzycznych 
podziałów i dowiedzieliśmy się, 
jaki wpływ na twórczość autora 
miała „Obietnica poranka”. Wi-
sienką na torcie był kameralny 
koncert na małej scenie. Zespół 
The Sunny Side zabrał nas w mu-
zyczną podróż na drugą stronę 
tęczy. Dosłownie – wraz z autorską 
interpretacją Beatlesów, wydoby-
wającą się z gardeł i instrumentów 
zespołu, nad Areną pojawił się 
bajkowo kolorowy łuk. W sielan-
kowym klimacie rozkoszowaliśmy 
się przemijającą niedzielą – takie 
magiczne momenty lubimy naj-
bardziej!

Przed nami kolejne weekendy, 
więc weź nie pytaj, zgarniaj 
znajomych i wpadajcie na na-
sze plenerowe koncerty – już 
w piątek wystąpi dla was Paweł 
Domagała. Tego lata czeka was 
więcej, wiele więcej! Wśród 
gwiazd summerowej sceny m.in.: 
Baciary, Łydka Grubasa, syl-
wia Grzeszczak, kękę i kultowe 
tsa! Bądźcie z nami!
 Arena Gliwice

miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zadbała o to, by w kolejny 
wspólny weekend zapewnić wam całą masę atrakcji! Gorąco zapraszamy 
na weekend pełen wrażeń kulturalnych i edukacyjnych w strefie biblioteki 
w ramach summer areny.
14 sierpnia gościem na małej 
scenie będzie autorka po-
wieści sensacyjnych – olga 
Rudnicka, która opowie 
o swojej twórczości w roz-
mowie z Agnieszką Włoką 
(godz. 16.00). „Natalia 5”, 
„Cichy wielbiciel”, „Były sobie 
świnki trzy” – to tylko kilka 
z pozycji, które na swoim 
koncie ma uznana pisarka.

W strefie Eduzone dzieci 
poznają nowe technologie, 
skonstruują i zaprogramują 
roboty, poćwiczą pamięć, 
język angielski i zmierzą 
się z wyścigami robotów! 
Wszystko w przystępnej 
formie – wiadomo, najle-
piej uczy się przez zabawę. 
W sobotę na stoisku Straży 
Miejskiej w Gliwicach bę-

dziecie mieli możliwość 
oznakowania roweru, od-
świeżenia zasad udzielania 
pierwszej pomocy i udziału 
w konkursach z nagrodami.

W Funzone będzie napraw-
dę kreatywnie: stworzycie 
piękne fartuszki kuchenne, 
biżuterię z koralików, wy-
malujecie piękne wzory na 
szkle, a z kwiatów i liści wy-
konacie wianki i ozdoby flo-
rystyczne – nieźle, prawda? 
W odpoczynku od kreatyw-
nej burzy odpoczniecie na 
wygodnych leżaczkach. Na 
głodomorów i spragnionych 
czeka SzamArenowa strefa 
gastro, oferta jest szeroka: 
od lodów po burgery. Z pew-
nością każdy z was znajdzie 
coś dla siebie! 

W niedzielę dobrą lekturę 
będziecie mogli wypożyczyć 
do domu. Ci z was, którzy 
jeszcze czytelnikami biblioteki 
nie są, będą mogli to zmie-
nić. W procesie rejestracji 
pomogą przemiłe panie 
bibliotekarki. O godz. 16.00 
do wspólnego biesiadowania 
zaprosi was orkiestra Dęta 
z ostropy. 

Do stref FunZone i EduZo-
ne zapraszamy przez cały 
weekend w godz. od 15.00 
do 19.00. Wszystkie atrakcje 
są bezpłatne i przygotowa-
ne zostały przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Gli-
wicach. Widzimy się w Are-
nie Gliwice – nie może was 
zabraknąć!
  Arena Gliwice
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nawet 36 tys. zł wsparcia można uzyskać z „czystego Powietrza nad Gliwicami” – nowego miejskiego programu 
dotacyjnego realizowanego w ramach unijnego konkursu. Dofinansowanie jest przeznaczone dla właścicieli 
i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych w Gliwicach, którzy zdecydują się zastąpić nieekologiczne źró-
dło ogrzewania ciepłem z sieci PEc, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione 
ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. Warto się pospieszyć i jak najszybciej 
złożyć dokumenty (najlepiej online poprzez stronę niskaemisja.pl/gliwice/), bo nabór wniosków potrwa tylko 
do 30 września do północy, a kolejność zgłoszeń może okazać się decydująca! 

EkoloGia

adam  
neumann
prezydent Gliwic
– Jednym z najważniejszych 
wyzwań stojących przed na-
szym miastem są działania 
na rzecz poprawy jakości po-
wietrza. Od 24 lat wspieramy 
mieszkańców w inwestycjach 
zmiany systemów grzewczych 
na ekologiczne i kładziemy 
bardzo duży nacisk na popula-
ryzację tego zagadnienia. Aby 
przyspieszyć usuwanie prze-
starzałych palenisk węglowych 
z mieszkań i domów, i jeszcze 
bardziej zachęcić gliwiczan do 
tego typu działań, wprowa-
dziliśmy już ważne zmiany do 
regulaminów udzielania miej-
skich dotacji, uruchomiliśmy 
w porozumieniu z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
punkt wypełniania i przyjmo-
wania wniosków do rządowe-
go programu „Czyste Powie-
trze” w Urzędzie Miejskim, 
a teraz gorąco zachęcamy 
do korzystania z możliwości 
wsparcia finansowego, jakie 
daje nowy program dotacyjny. 
Czas na składanie wniosków 
jest relatywnie krótki, bo tyl-
ko do końca września. Warto 
jednak pamiętać, że terminy 
likwidacji poszczególnych 
rodzajów kopciuchów wymie-
nionych w śląskiej uchwale 
antysmogowej nieuchronnie 
się zbliżają, grożąc uchylają-
cym się od tego obowiązku 
poważnymi konsekwencjami 
i karami finansowymi!
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Pospiesz się,  
przyłącz się!

         do 1 stycznia 2022 r. – kotły węglowe, wyprodukowane 
                                          przed 2007 r.
        do 1 stycznia 2024 r. – kotły węglowe wyprodukowane  

                                pomiędzy 2007 a 2012 r.
        do 1 stycznia 2026 r. – kotły wyprodukowane po 2012 roku, włączone do      

                                 eksploatacji przed 1 września 2017 r.
 jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę     

  do 1 stycznia 2028 r.
 piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte  

  do 1 stycznia 2023 r.

Smog od lat jest na celowni-
ku Gliwic, które z racji swego 
położenia długo plasowały 
się w grupie najbardziej za-
nieczyszczonych miast Polski. 
Warte dziesiątki milionów zło-
tych kompleksowe działania 
na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji przynoszą jednak efekty. 
Jakość gliwickiego powietrza 
poprawia się – choć z pewno-
ścią w tej ważnej kwestii wiele 
jest jeszcze do zrobienia. Naj-
nowsza propozycja to program 
dotacyjny „Czyste Powietrze nad 
Gliwicami” w ramach unijnego 
konkursu, do którego nabór trwa 
od 9 sierpnia do 30 września na 
stronie niskaemisja.pl/gliwice/.

CZYSTE POWIETRZE 
NAD GLIWICAMI –  
ZASADY

KTO MOŻE STARAĆ 
SIĘ O DOTACJĘ? 

Każdy właściciel, współwłaściciel 
lub użytkownik wieczysty budyn-
ku jednorodzinnego w Gliwicach, 
który posiada i chce zlikwidować: 
 kocioł węglowy klasy 3 według 

normy PN-EN 303 – 5:2012, 
 źródło ciepła na paliwo stałe 

klasy 4 według normy PN-EN 
303-5:20212, 

 urządzenie bezklasowe służące 
jako podstawowe źródło ciepła 
w budynku jednorodzinnym.

NA  
CO?

Dofinansowanie można uzyskać 
na likwidację wymienionego wyżej 
nieekologicznego źródła ogrzewa-
nia i zastąpienie go ciepłem sys-
temowym poprzez przyłączenie 
budynku do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Gdy nie 
ma technicznych 
możliwości pod-
łączenia lub gdy 
podłączenie 
nie jest uza-
sadnione eko-

nomicznie do końca 2023 roku, 
należy zainstalować ogrzewanie 
elektryczne, kondensacyjny kocioł 
gazowy, pompę ciepła powietrze 
– woda lub powietrze – powietrze 
bądź gruntową pompę ciepła. 

uWaGa! inwestycje będą mo-
gły być rozpoczęte dopiero po 
zawarciu umowy mieszkańca 
z miastem!

ILE MOŻNA  
ZYSKAĆ?

 do 13,5 tys. zł (maksymal-
nie 90% kosztów kwali-
fikowanych inwestycji) 
w przypadku montażu: węzła 
cieplnego wykorzystującego 
czynnik grzewczy z sieci cie-
płowniczej, ogrzewania elek-
trycznego wykorzystującego 
energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła 
gazowego;

 do 27 tys. zł (maksymalnie 
90% kosztów kwalifikowal-
nych inwestycji) w przypad-
ku montażu pompy ciepła po-
wietrze – woda lub powietrze 
– powietrze do ogrzewania 
budynku;

 do 36 tys. zł (maksymalnie 
90% kosztów kwalifikowal-
nych inwestycji) w przypadku 
montażu gruntowej pompy 
ciepła do ogrzewania budyn-
ku.

zasadniczo wniosko-
dawca może łączyć do-
tację z innymi środkami 
z zastrzeżeniem, że łącz-
ne dofinansowanie nie 
może przekroczyć 100% 
poniesionych kosztów 
inwestycji, alE nie może 
łączyć tej dotacji z dota-
cjami budżetowymi mia-
sta do zmiany systemów 
grzewczych czy ozE!

DO KIEDY SIĘ 
ZGŁASZAĆ?

Do 30 września do godz. 23.59. 
Listy podstawowa i rezerwowa 
zakwalifikowanych do programu 
zostaną ogłoszone do 45 dni od 
dnia zakończenia naboru.

JAKIE DOKUMEN-
TY ZŁOŻYĆ?

Wniosek o udział w projekcie 
wraz z załącznikami wymienio-
nymi na stronie niskaemisja.pl/
gliwice/

JAK ZŁOŻYĆ  
WNIOSEK?

 w wersji elektronicznej: www.
niskaemisja.pl/link/gliwicew-
niosek (Uwaga! Dodatkowo 
po złożeniu wniosku w wersji 

elektronicznej każdy mieszka-
niec otrzyma powiadomienie 
na podany adres e-mail, ze 
wskazaniem adresu do wysyłki 
podpisanego, wydrukowanego 
wniosku wraz z załącznikami – 
pocztą lub za pomocą platformy 
ePUAP),

 warunkowo – gdy nie ma 
możliwości złożenia wniosku 
w wersji elektronicznej – 
w wersji papierowej.

O CZYM  
PAMIĘTAĆ?

 można złożyć jeden wniosek, 
dotyczący jednego jednoro-
dzinnego budynku mieszkal-
nego,

 zalecane jest złożenie wniosku 
w wersji elektronicznej, 

 po złożeniu wniosku nie będzie 
możliwości zmiany zakresu 
inwestycji,

 w ramach projektu wymianie 
podlegają jedynie kotły na 
paliwa stałe, nie będą kwalifi-
kowane inwestycje w budyn-
kach, w których likwidowany 
będzie inny rodzaj źródła 
ogrzewania,

 wniosek, który nie spełni kry-
terium formalnego nie będzie 
podlegał ocenie,

 planowany termin rozstrzy-
gnięcia konkursu przez urząd 
marszałkowski – maj 2022 r.

SZERSZE  
INFORMACJE:

Infolinia operatora pro-
gramu dla mieszkań-

ców: tel. 721-747-
447, 693-551-490, 
e-mail: gliwice@

niskaemisja.
pl. 

 (kik)

PAMIĘTAJ!  
MUSISZ  

WYMIENIĆ:

https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
niskaemisja.pl/gliwice/
niskaemisja.pl/gliwice/
niskaemisja.pl/gliwice/
www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
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aktualności

mamy to!  
Jest wizja

Rozmowy o „sośnicy”

Jakich Gliwic chcemy w perspektywie 20 lat? W jakiej przestrzeni i śro-
dowisku będziemy żyć, pracować, bawić się? Pożądany obraz przyszłości 
został już nakreślony! zdefiniowanie wizji do strategii „Gliwice 2040” 
– bo o niej mowa – pomogło ekspertom i członkom czterech grup robo-
czych określić główne kierunki dalszych działań nad tym dokumentem. 
kolejnym krokiem będzie teraz opracowanie celów strategicznych i ope-
racyjnych – niezmiennie z wykorzystaniem opinii i uwag mieszkańców 
gromadzonych m.in. podczas wakacyjnej akcji spotkań plenerowych.
Dziękujemy wszystkim osobom, 
których zaangażowanie przy-
czyniło się do stworzenia wizji, 
szczególnie członkom czterech 
grup roboczych pracujących 
w ostatnich miesiącach pod 
okiem dra Marcina Barona, dr 
Anny Syrek-Kosowskiej, Szymona 
Ciupy, dra hab. inż. architek-
ta Macieja Borsy, dra Leszka 
Trząskiego, Sylwii Widzisz-Pro-
nobis i Grzegorza Pronobisa. 
Ich fachowa wiedza i postulaty 
wyznaczyły zasadniczy ślad 
wizji, splecionej z dotychczas 
zebranymi uwagami i opiniami 
mieszkańców, społeczników, 
aktywistów, seniorów, uczniów 
i studentów, przedsiębiorców, 
radnych miejskich i osiedlowych. 

Przygotowana na tej podstawie 
wizja – ważny etap w procesie 
formułowania nowej strategii 
miasta – jest gotowa. Z doku-
mentem w pełnym brzmieniu 

można się zapoznać na stronie 
gliwice2040.gliwice.eu (dolna 
zakładka Baza wiedzy).

Jakie są główne składniki 
wizji Gliwic?
 Gliwice 2040 są dynamicznie 

rozwijającym się, aktywnym 
i zorientowanym na przy-
szłość miastem. 

 W Gliwicach najważniejsi są 
ludzie. Ich aspiracjom pod-
porządkowane jest myślenie 
o roli oraz wykorzystaniu 
zasobów środowiskowych 
i materialnych. 

 Gliwice są w czołówce eu-
ropejskich miast szybko od-
czytujących przyszłe trendy. 

Z wyprzedzeniem tworzą 
i przyjmują rozwiązania po-
zwalające sprawnie reagować 
na zmiany w otoczeniu. 

 Firmy, instytucje i przestrzenie 
publiczne tworzą ponadprze-
ciętną jakość oferty Gliwic 
w zakresie pracy i spędzania 
czasu wolnego. Miasto jest 
filarem Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii i jednym 
z najważniejszych punktów 
w południowej części Polski. 

Gliwicka wizja jest zgodna 
z Kartą Lipską – unijnym doku-
mentem postulującym zrówno-
ważony rozwój miast. Podkreśla 
on, że dobrobyt gospodarczy, 
równowaga społeczna i zdrowe 
środowisko są równie ważne. 
Do tematu będziemy powracać 
na stronach gliwice2040.gliwi-
ce.eu, gliwice.eu i na łamach 
„Miejskiego Serwisu Informa-
cyjnego – Gliwice”.  (kik)

z okazji święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia 
gliwicki garnizon weźmie udział w wieczornym 
przemarszu spod kościoła garnizonowego pw. św. 
Barbary i uroczystym złożeniu kwiatów i wieńców 
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W ten sposób wojskowi już w czwartek upamięt-
nią zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku – 
tzw. cud nad Wisłą, którego jubileusz przypada 
w nadchodzącą niedzielę.
Główne uroczystości na pl. Pił-
sudskiego rozpoczną się o godz. 
20.15. Poprzedzi je przemasz 
spod kościoła garnizonowego 
w kierunku placu Piłsudskiego 
ulicami św. Barbary, Wyszyńskie-
go i Berbeckiego. Na placu, pod 
pomnikiem marszałka, podczas 
godzinnego capstrzyku przewi-
dziano wygłoszenie apelu pamię-
ci oręża polskiego, oddanie salwy 
honorowej oraz złożenie wień-
ców i wiązanek. Na zakończenie, 
około godz. 21.15, pododdziały 
garnizonu Gliwice po przegru-
powaniu się przedefilują ulicami 

Berbeckiego i Wybrzeże Wojska 
Polskiego, wracając następnie na 
plac Piłsudskiego. Uroczystości 
zakończą się około godz. 21.30.

ze względu na organizację woj-
skowej defilady, w czwartek  
12 sierpnia od godz. 8.00 za-
mknięte będą czasowo parkingi 
wzdłuż pl. Piłsudskiego. Dostęp 
do nich będą miały wyłącznie 
pojazdy Wojska Polskiego. Wie-
czorem przewidziano natomiast 
możliwe czasowe ograniczenia 
w ruchu na ulicach, którymi 
maszerować będzie wojsko.  (kik)

Jak przedstawia się sytuacja w restrukturyzowanej kopalni „sośnica”? Jak odnajduje się ona w warunkach zbliżającej się 
nieuchronnie dekarbonizacji i wygaszania działalności? okazją do rozmów o jednym z największych w mieście zakładów 
pracy była wizyta nowego szefa kWk „sośnica” krzysztofa kiełbiowskiego (gliwiczanina, byłego dyrektora innej śląskiej 
kopalni – kWk „Ruda”) u prezydenta Gliwic adama neumanna.
– W Gliwicach, nieco inaczej niż 
w Rudzie Śląskiej, tylko niewielka 
liczba mieszkańców jest zatrud-
niona w górnictwie, niemniej ko-
palnia to wciąż ważny pracodaw-
ca w naszym mieście. Cieszę się 
z tego spotkania i mam nadzieję 
na stały, dobry kontakt Państwa 
z gliwickim samorządem w ko-
lejnych miesiącach i latach, tym 
bardziej, że oprócz kwestii przy-
szłości kopalni i jej pracowników 
łączy nas także wątek handlowy 
w postaci taśmociągu dostarcza-
jącego węgiel dla miejskiej spółki 
PEC – Gliwice – podkreślił, otwie-
rając rozmowy, prezydent Gliwic 
adam neumann.

– Od kilku lat działamy w wa-
runkach restrukturyzacji. Z tego 
względu dostosowaliśmy nasze 
zadania i wydobycie do poziomu 
zapotrzebowania rynku. Do 2029 
roku będziemy pracować jako 

zakład wydobywczy, potem wej-
dziemy w proces likwidacji. Na 
takie rozwiązanie, czyli 8-letnie 
ekonomiczne wydobycie węgla, 
bez kosztownych inwestycji w po-
głębienie, pozwalają nam nasze 
siły i zaangażowane dziś środki 

oraz otwarte pole wydobywcze 
– mówił w trakcie spotkania 
z prezydentem Gliwic Krzysz-
tof Kiełbiowski. – Mamy pełną 
świadomość, że kopalnia musi 
wpisać się w procesy dekarboni-
zacji i europejskiego „zielonego 

ładu”, to nieuchronne. Poza tym 
kontynuacja wydobycia ponad 
2030 rok w naszym przypadku 
wiązałaby się z ogromnymi na-
kładami inwestycyjnymi na dal-
szą eksploatację. Obserwujemy 
jednak sytuację na światowych 

rynkach, zwłaszcza chińskim, au-
stralijskim i amerykańskim, które 
nie rezygnują z węgla, a wręcz 
poszerzają jego wydobycie. 
W sytuacji możliwego importu 
tego surowca w przyszłości spo-
za Europy, uważam że w kwestii 
polskich kopalń wiele się jeszcze 
może dziać – stwierdził dyrektor 
„Sośnicy”.

Po tym, jak w maju tego roku 
przedstawiciele strony rządowej 
i górniczych związków zawodo-
wych podpisali w Katowicach 
umowę społeczną zakładającą 
m.in wygaszenie wszystkich 
kopalń węgla do 2049 roku 
i pomoc publiczną dla górnictwa 
w tym okresie, osłony socjalne 
dla górników oraz mechanizmy 
wsparcia transformacji Śląska, 
KWK „Sośnica” oczekuje na dal-
sze rozwiązania w tym zakresie.
 (kik)
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Do końca wakacji Palmiarnia miejska w Gliwicach będzie nieczynna – trwa 
i etap modernizacji elewacji. zakres prac jest ogromny i dotyczy pawilonu 
historycznego, najstarszej przestrzeni ekspozycyjnej gliwickich tropików. 
Większość aluminiowej konstrukcji, tworzącej siatkę nowych ścian, jest 
już zamontowana!
Rozpoczyna się montaż płyt 
z poliwęglanu – to właśnie one 
stworzą ściany Palmiarni. Na 
budowę dotarł także pierwszy 
transport szkła, które z kolei zo-
stanie zamontowane od strony 
parku Chopina. Dzięki temu bę-
dzie można zajrzeć do wnętrza 
gliwickich tropików, spacerując 

po parkowych alejkach! Oprócz 
renowacji stolarki okiennej, 
w Palmiarni renowację przejdą 
też drabiny, pomosty techniczne 
i cokół, które zostaną wypiasko-
wane, wzmocnione i poddane 
cynkowaniu ogniowemu. Dobu-
dowane zostaną też dodatkowe 
podesty.

Zadanie wykonuje często-
chowska firma PPUH Dom-Gaz 
Krzysztof Piaszczyk, która wygra-
ła przetarg. Inwestycja będzie 
kosztować niemal 1,7 mln zł. 
W przyszłości renowacją obję-
te zostaną też pawilony: roślin 
użytkowych, roślin tropikalnych 
i kaktusów.  (MZUK/kik)

Rozległy, gęsty, ogólnodostępny las to jedno z najbardziej pożądanych przez mieszkańców miejsc, gdzie można schronić się 
przed gorącem, spacerować, zabrać dzieci na małą wyprawę. aby pozostał zieloną ostoją, potrzeba spełnienia wielu wa-
runków i oczekiwań. Dla gliwiczan szczególnie ważne jest przemyślane podejście leśników do pielęgnacji i ochrony leśnej 
przyrody, zalesiania i odnawiania drzewostanu oraz możliwość realnego wpływu na przyszłość okolicznych lasów – łabędz-
kiego i żernickiego. uwagi te, spisane po spotkaniach w terenie, znalazły się w piśmie władz Gliwic do Regionalnej Dyrekcji 
lasów Państwowych w katowicach, która zamierza wyłożyć do konsultacji społecznych projekt Planu urządzenia lasu dla 
nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031.
Trzytomowy plan urządzania 
lasu (w skrócie PUL), opisujący 
dany las oraz określający wszyst-
kie czynności, które należy w nim 
wykonać, jest najważniejszym 
dokumentem sporządzanym 
dla każdego nadleśnictwa raz 
na 10 lat i zatwierdzanym przez 
ministra klimatu i środowiska. 
Przygotowanie planu poprzedza 
zawsze dokładna inwentaryzacja 
w terenie i ocena stanu leśnych 
połaci. Specjaliści określają takie 
cechy, jak struktura lasu, jego 
budowa, wiek, skład gatunkowy, 
stan zdrowotny, warunki gle-
bowe, siedliskowe, wodne czy 
ukształtowanie terenu. Z kolei 
w działaniach przewidzianych 
do realizacji w nadchodzącej 
dekadzie uwzględnia się cele 
gospodarki leśnej i funkcje, 
jakie pełnią lasy w urządzanym 
nadleśnictwie.

W wieloetapowym i długotrwa-
łym procesie przygotowywania 
planu urządzenia lasu nie może 
zabraknąć elementu rozmów 

i konsultacji społecznych. Zawia-
dujące lasami łabędzkim i żernic-
kim Nadleśnictwo Brynek, dla 
którego sporządzany jest projekt 
PUL na lata 2022–2031, pod ko-
niec czerwca przedstawiło jego 
koncepcję mieszkańcom Łabęd 
i Żernik, radnym dzielnicowym, 
aktywistom ze Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Żerniki 
i przedstawicielowi Wydziału 
Środowiska UM w Gliwicach 
podczas ogólnodostępnych spo-
tkań zorganizowanych – jakżeby 
inaczej – w lesie. Dokładniej: 
w gliwickich lasach, których PUL 
dotyczy.

Główna uwaga do kon-
cepcji planu urządzania 
lasu, zgłaszana przez 
uczestników spotkań, 
dotyczyła maksymalne-
go ograniczenia wycinki 
drzew oraz zapewnienia 
ciągłości trwania lasu. 

Wskazano również potrzebę na-
prawy ścieżek leśnych, ochrony 
ptaków i dzikich zwierząt oraz 
wykonania nasadzeń umożliwia-
jących jak najszybsze odtworze-
nie wyciętych połaci lasu. 

Finalny projekt nowego PUL 
dla Nadleśnictwa Brynek ma 
być wyłożony i przedstawiony 
do konsultacji społecznych na 
stronie katowice.lasy.gov.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach, 
z możliwością wnoszenia uwag 
w ciągu 21 dni. Zainteresowa-
nych tematem zachęcamy do 
śledzenia fejsbukowego pro-
filu katowickiej dyrekcji lasów  
(@RDlPwkatowicach) w tej 
kwestii, a następnie do zapo-
znania się z udostępnionymi 
przez nią materiałami i składania 
do RDLP własnych uwag i opi-
nii w zakresie PUL. Do sprawy 
będziemy powracać na stronie 
Gliwice.eu i na łamach „MSI – 
Gliwice”.  (kik)

aleksandra 
Wysocka
zastępczyni  
prezydenta Gliwic 
odpowiedzialna m.in. 
za kwestie ochrony 
środowiska w mieście
– W pełni popieramy ocze-
kiwania gliwiczan zgłaszane 
w trakcie debaty przedstawi-
cielom Lasów Państwowych. 
Dlatego też skierowaliśmy 
pismo do Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Kato-

wicach, w którym przypominamy, jak ważne dla miasta 
i mieszkańców są gliwickie lasy. Powinny pełnić funkcje 
ochronne dla zabudowy mieszkalnej i przyczyniać się do 
redukcji poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza. 
Przede wszystkim jednak powinny być oddaną naturze, 
bezpieczną, zieloną strefą wytchnienia, wypoczynku i eko-
logicznej rekreacji. 

Poprosiliśmy także RDLP o bieżące informacje na temat 
kolejnych etapów tworzenia PUL dla Nadleśnictwa Brynek. 
Chcemy razem z mieszkańcami mieć możliwość realnego 
wpływu na przyszłość bliskich naszym sercom lasów.

Las
bliżej nas
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Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. W tej bazie, oprócz danych o ogrzewaniu, znajdą się też informacje 
o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy kontrolach komi-
niarskich. Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia dekla-
racji, publikowane przez GunB, można pozyskać ze strony: www.gunb.gov.pl/ 
strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
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Gdy jesteś właścicielem lub 
współwłaścicielem domu jedno-
rodzinnego, zarządcą budynku 
wielorodzinnego lub właści-
cielem mieszkania, w którym 
na własną rękę zainstalowałeś 
dodatkowe źródło ciepła (np. 
kozę, piec czy kominek) o mocy 
do 1 MW.

 12 miesięcy – w przypadku 
istniejących budynków,

 14 dni – od uruchomienia 
źródła ciepła – w przypad-
ku nowych obiektów, jak 
i w przypadku obiektów 
istniejących, w których 
instaluje się nowe źródło 
ciepła.

Najlepiej online na komputerze, 
za pośrednictwem serwisu zone.
gunb.gov.pl. Do rejestracji ko-
nieczne jest posiadanie profilu 
zaufanego, e-dowodu lub pod-
pisu kwalifikowanego.

kRok 1. 
BuDYnEk 
i aDREs

Po zarejestrowaniu się (np. 
przez profil zaufany), wybie-
rasz opcję „budynek”, gdzie 
dodajesz adres lub adresy nie-
ruchomości, jeśli posiadasz ich 
więcej. Następnie do wyboru 
są formularze „A” (dla budyn-
ków mieszkalnych – domów 
jednorodzinnych, kamienic, 

bloków itp. oraz budynków 
zbiorowego zamieszkania, np. 
hoteli czy internatów) oraz „B” 
(dla budynków niemieszkalnych, 
o różnych typach działalności – 
od garaży, piekarni, przez muzea, 
biblioteki, domy kultury, szkoły, 
dworce, szklarnie, szpitale, biu-
ra, po kotłownie, gospodarstwa 
rolne i kościoły). Jeśli w budynku 
mieszkalnym znajdują się lokale 
niemieszkalne, to należy wypeł-
nić dwie deklaracje!

KROK 2.  
ŹRÓDŁa 
ciEPŁa

System zapyta cię, czy źródło 
zostało uruchomione po 1 lipca 
2021 roku.

Rejestrujesz wszystkie źródła 
ciepła i spalania paliw, jakie są 
w budynku. Najwięcej miejsca 
w deklaracji poświęcone jest 
kotłom na paliwa stałe. Trze-
ba określić, czy jest to kocioł 
z ręcznym czy automatycznym 
podawaniem paliwa (zasypowy). 
Następnie podać, jakiej klasy jest 
kocioł (ekoprojekt, klasy 3–5 lub 
poniżej klasy 3; jest też opcja 
„bez informacji”. W przypadku 
tych kotłów należy też podać, 
jakie jest stosowane paliwo – czy 
jest to węgiel, biomasa, pellet 
czy drewno).

Trzeba też zarejestrować kotły 
gazowe, olejowe, piece kaflo-
we, kominki, ogrzewanie z miej-
skiej sieci, kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne. Nie trzeba podawać 
ani roku produkcji, jego mocy, 
ani typu kotła. Co ważne, ma 

znaczenie, czy jest to źródło 
używane czy nie – jeśli jest 
w budynku, to trzeba je zgłosić, 
odpowiednio zaznaczając, czy 
urządzenie jest eksploatowane 
czy nie. Liczą się też urządzenia 
wykorzystywane do ogrzewania 
wody użytkowej. 

Warto wiedzieć, że w serwi-
sie zone.gunb.gov.pl wdro-
żono  narzędzia spraw-
dzające, wyświetlające 
odpowiednie komunikaty 
i podpowiedzi, jeśli jakiejś 
niezbędnej informacji za-
braknie w deklaracji elek-
tronicznej – to niewątpliwa 
zaleta w stosunku do jej 
wersji papierowej.

KROK 3. 
zŁoŻEniE 
DEklaRacJi

Na końcu system pyta, czy na 
pewno chcesz złożyć deklara-
cję. Kliknięcie „złóż” oznacza, 
że czynności nie można cofnąć. 
Można natomiast zapisać kopię 
roboczą, jeśli potrzebne jest 
zweryfikowanie informacji przed 
wysłaniem deklaracji. Swoją 
deklarację zobaczysz potem 
w systemie – wystarczy wrócić 
do początku i wybrać opcję „de-
klaracje złożone”.  

 
 (kik)

Ruszyła centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków.  
Jak złożyć deklarację elektroniczną?

Właścicielu! zarządco budynku! 1 lipca wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źró-
deł ciepła w ramach centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny 
urząd nadzoru Budowlanego (GunB). cEEB będzie m.in. narzędziem wspierającym wymia-
nę nieekologicznych kotłów grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą 
antysmogową – muszą zniknąć z naszych domostw do końca tego roku. złożenie deklaracji 
do cEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez internet, za pośrednictwem serwisu 
zone.gunb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
http://zone.gunb.gov.pl
http://zone.gunb.gov.pl
http://zone.gunb.gov.pl
http://zone.gunb.gov.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32/2021 (1069), 12 sierpnia 2021 7

inWEstYcJE

spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na 
jednostki samorządu terytorialnego. zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest 
szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane 
realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic  
w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu 
poświęconego spółkom miejskim – tym razem śląskiej sieci metropolitalnej sp. z o.o. 

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o. od lat świadczy sze-
reg usług na rzecz miasta i jego 
mieszkańców, m.in. zarządza 
siecią szerokopasmową w Gli-
wicach, dzięki której dostarczane 
są usługi telekomunikacyjne – 
ŚSM jest operatorem telefonii 
stacjonarnej VOIP zapewniającej 
łączność jednostek miejskich – 
oraz Internet. Podczas pande-
mii dzięki ŚSM Urząd Miejski 
i jednostki organizacyjne mogły 
nieprzerwanie świadczyć usługi 
dla mieszkańców, choć duża 
część ich pracowników musiała 
pracować zdalnie.

Sieć szerokopasmowa 
jest w Gliwicach na 
bieżąco rozbudowywana 
i modernizowana, 
dzięki czemu m.in. 
przybywa punktów 
Hot-Spot w mieście 

W 2020 r. światłowód został po-
łożony na terenie przyległym do 
Palmiarni Miejskiej, w rejonie od 
ul. Chorzowskiej do Cmentarnej, 
od ul. Okrężnej do Bojkowskiej 
(wzdłuż nowo powstałego od-
cinka obwodnicy południowej) 
oraz w Wilczym Gardle. Ponad-
to uruchomiono nowe szafy 
z serwerami przy ul. Spacerowej 
i Wrocławskiej, przygotowano 
przyłącza sieci światłowodowej 
i zintegrowano je z systemem 
punktów Hot-Spot uruchomio-

nych w ramach unijnego projektu 
WiFi4EU. Zmodernizowano też 
punkty Hot-Spot na Rynku, przy 
tężni solankowej i na placu zabaw 
przy ul. Dzionkarzy. 

Spółka pełni ważną 
rolę w procesie  
zapewnienia  
bezpieczeństwa  
gliwiczanom 

W 2020 r., w wyniku kontynu-
acji prac z 2019 r., opracowano 
koncepcję standaryzacji teleinfor-
matyki w miejskich jednostkach 
organizacyjnych Miasta Gliwice 
przy wykorzystaniu infrastruktury 
Data Center. Na podstawie tej 
koncepcji w 2020 r. rozpoczęto 

realizację I etapu wdrożenia 
standaryzacji teleinformatyki 
w miejskich jednostkach orga-
nizacyjnych. 

Spółka zarządza systemem mo-
nitoringu miejskiego i integruje 
monitoring miejski z drogowym, 
administrowanym przez Zarząd 
Dróg Miejskich. W ramach 
realizacji zadań wynikających 
z Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego 2020 spółka rozbudowała 
miejski monitoring wizyjny na 
terenie dzielnicy Wilcze Gardło 
o 3 punkty kamerowe. Inwestycją 
własną spółki było wybudowanie 
monitoringu w parku Chrobrego. 
W lokalizacjach podlegających 
pod MZUK (cmentarze, OW Cze-

chowice) ŚSM zainstalowała sys-
temy monitoringu obiektowego. 
Spójny system monitoringu jest 
dużym wsparciem w pracy miej-
skich służb – obraz przekazywany 
jest do Centrum Ratownictwa Gli-
wice, Straży Miejskiej, Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach oraz 
wszystkich komisariatów.

Miasto Gliwice posiada w ŚSM 
Sp. z o.o. 100% udziałów. W ubie-
głym roku spółka osiągnęła wynik 
finansowy w wysokości ponad 
341 tys. zł. 

Więcej informacji na temat ŚSM 
Sp. z o.o. można znaleźć na stro-
nie internetowej ssm.silesia.pl.
 (mf)

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

...jest też dostawcą usług  
Data center, oferując m.in. bez-
pieczne przechowywanie danych.

zarządza systemem  
monitoringu miejskiego...

śsm jest dostawcą usług reklamowych  
na wielkoformatowych ekranach lED...
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koloRY miasta

śródmieście. W duchu moderny Wiednia

Jest on ilustracją zwartej prze-
strzeni miejskiej o jednorodnej 
stylistyce i wyraźnie zaznaczonym 
terenie, którą zarzucono w latach 
powojennych na rzecz wolno 
stojących obiektów i luźnej zabu-
dowy. Winą za to należy obarczyć 
urbanistów odrzucających aspekt 
życia wspólnotowego w mieście. 
Cóż, liderem w walce ze zwartą 
strukturą był nie kto inny, tylko  
Le Corbusier… Wizja nowocze-
snych bloków mieszkalnych luźno 
stojących wśród drzew odpowia-
dała jego postrzeganiu przyszłości 
i nowoczesności oraz zapewnieniu 
„trzech radości urbanisty – słońca, 
przestrzeni i zieleni”.

Wróćmy jednak do lat 20. i 30. 
ubiegłego wieku, kiedy to zaczę-
to projektować z myślą o skali 
człowieka, uwzględniając jego 
potrzeby. W Wiedniu i w Gliwi-
cach modernistyczna zabudowa 
i wcześniej zbudowane kamienice 
egzystowały zgodnie obok siebie, 
tworząc czytelne historyczne 
nawarstwienia. Zabudowa kwar-
tałowa z tamtych lat cechowała 
się, jak wspomniałam, jednorod-
nością stylistyczną i dbałością 
o każdy szczegół, taki jak np. po-
ręcze przy drzwiach wejściowych 
i dojściach, murki wygradzające 
zieleń, ogrodzenia, oświetlenie 
itp. Ze starannością rozwiązywa-
no oszczędną dekorację elewacji, 
więc ściany były projektowane 
ze stonowaną zdobnością nie tyl-
ko od strony pierzei ulicznej, ale 
również od strony podwórza.

architektonicznie czas 1922 
roku w stolicy austrii to okres 
tzw. czerwonego Wiednia i bu-
dowy komfortowych mieszkań 
komunalnych zapewniających 
lokatorom odpowiednie wa-
runki bytowe. Kwartał przy 
Wurzbachgasse 2–8 jest jednym 

z najbardziej reprezentatywnych 
przykładów takiej zabudowy, 
gdzie połączono funkcję miesz-
kalną ze starannie zaprojektowaną 
wspólną przestrzenią (trzy kame-
ralne dziedzińce) z fontannami 
i rzeźbami z 1927 roku autorstwa 
Roberta Obsiegera. Projektantem 
tego zespołu był Leopold Bauer, 
uczeń znanego architekta Otta 
Wagnera.

kształt Gliwicom tego czasu nada-
wała działalność radcy budowla-
nego karla schabika – i to dzięki 
niemu powstał wspomniany 
we wstępie gliwicki kwartał. Na 
załączonych zdjęciach widzimy jed-
nakowo potraktowane detale 
na wszystkich ścianach 
budynków. W gli-
wickim zespole 
to, co widzieli 
mieszkańcy, 
czyli od po-

dwórza, było nawet bardziej inte-
resujące! To tu mieściły się wejścia 
do budynków, loggie, a kolorowe 
opaski okienne (w odcieniu pista-
cjowej zieleni) wprowadzały sym-
patyczny, rozweselający akcent.

W wiedeńskich realizacjach re-
prezentacyjne wspólne podwó-
rza dekorowały fontanny i rzeźby. 
W naszym gliwickim kwartale 
rzeźba „uciekła” na zewnątrz, 
na trójkątny skwer u zbiegu ulic 
i stanowi urokliwy element deko-
racyjny, z którego wszyscy gliwi-
czanie mogą korzystać. Jest to „ka-
mienna” ławeczka (tak naprawdę 
wykonano ją ze sztucznego ka-

mienia) z puttami niosą-
cymi kosze owoców 

i kwiatów. Dzieło 
g l iwick iego 

rzeźbiarza 
Hannsa Bre-
itenbacha.

I te wiedeńskie, i te gliwickie ze-
społy zabudowy są zazwyczaj nie-
wielkie. Ich wnętrza zachęcają do 
przebywania wspólnie z sąsiadami, 
tworząc dodatkowe miejsce na 
wspólnotową więź między nimi.

Dobrze by było, aby właśnie ten 
walor wspomnianych miejsc nie 
zaginął i był kontynuowany. Za Le-
onem Krierem można powtórzyć: 
„Już kilka lat temu moderniści 
zostali zmuszeni do przyznania, 
że efektywny substytut dla tra-
dycyjnej siatki ulic i placów nie 
istnieje. Mimo to wciąż odrzucają 
architekturę tradycyjną, używa-
jąc tych samych przebrzmiałych 
argumentów, które wczoraj na-
kazywały im odrzucić tradycyjną 
urbanistykę”.

Więcej przemyśleń nad moder-
nistyczną urbanistyką można 
znaleźć w tekście Przemysława 
Bigaja „Idea współczesnego kwar-
tału zabudowy mieszkaniowej jako 
przyczynek do restytucji przestrze-
ni miasta”, publikowanym w cza-
sopiśmie Przestrzeń Urbanistyka 
Architektura (2016 rok, vol. 1).

 Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

centrum Gliwic jest tak bogate w różnorodną architekturę, że określenie śródmieścia jednym przymiotni-
kiem byłoby niewystarczające… znajdziemy tutaj liczne nawiązania, w tym przyrównanie do modernistycz-
nego Wiednia. Przykładem niech będzie kwartał zabudowy przy ulicach Wincentego styczyńskiego, ignacego  
Daszyńskiego i gen. Władysława andersa.
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Widok elewacji zlokalizowanych od strony ul. i. Daszyńskiego 
od strony wewnętrznego dziedzińca gliwickiego kwartału.

Elewacja od strony ulicy przy  
Wurzbachgasse 2–8 w wiedeńskim 
kwartale zwanym Vogelweidhof.

Gliwice. Widok elewacji zlokalizowanych od  
strony ul. gen. W. andersa (od strony podwórza).

Wewnętrzny dziedziniec z rzeźbą przy längenfeldgasse 68  
w wiedeńskim kwartale Fuchsenfeldhof.

Wiedeń, Wurzbachgasse 2–8,  
okrągła misa fontanny na środko-

wym wewnętrznym dziedzińcu.

Fontanna z rzeźbą (jedna 
z trzech) ozdabiająca we-
wnętrzne podwórza przy 
Wurzbachgasse 2–8.

Gliwicka ławeczka  
Hannsa Breitenbacha.
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KULTURA

koncerty Pawła Domagały, Goorala i Paprodziada, Warszawskiej orkiestry 
sentymentalnej, dwa wieczory z kinem Plenerowym, wystawa w parku 
chopina – kolejny weekend w Gliwicach zapowiada się bardzo kulturalnie. 
od piątku 13 sierpnia do niedzieli 15 sierpnia będzie w czym wybierać!

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie kultura.
gliwice.eu. Jesteś organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na naszą 
stronę poprzez formularz. 

 W piątek 13 sierpnia o godz. 
18.00 w Kawiarence Zamko-
wej (ul. Bankowa 11) wystąpi 
czteroimienna z kameralnymi 
utworami poezji śpiewanej. 
Mocniejsze muzyczne ude-
rzenie rozpocznie się o godz. 
20.00 w Secretin (ul. Dubois 
34), na terenie dawnej Fabryki 
Drutu w Gliwicach. Wystąpią 
Gooral i Paprodziad.

 Arena Gliwice (ul. Akademic-
ka 50) to tego lata bardzo 
imprezowe miejsce. W piątek 
o godz. 20.00 rozpocznie się 
koncert Pawła Domagały. 
W sobotę 14 sierpnia o godz. 
16.00 z czytelnikami spotka się 
olga Rudnicka, autorka powie-
ści sensacyjnych. W niedzielę 
15 sierpnia o godz. 16.00 za-
gra orkiestra Dęta z ostropy. 
A poza tym, 14 i 15 sierpnia 
między godz. 15.00 a 19.00, 
czekają na Was ciekawe warsz-
taty w Eduzone i Funzone.

 Kino Plenerowe w ten week-
end odbędzie się aż dwa razy. 

W sobotę w Wilczym Gardle, 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 (ul. Lewkonii 2) widzo-
wie zobaczą film dla dzieci 
(„mała wielka stopa”, godz. 
18.00) i dla dorosłych („Nie 
ma mowy”, godz. 20.00). 
Seanse na lotnisku na Trynku 
w niedzielę są zaplanowane 
w podobny sposób: najpierw 
młodzi oglądają „czworo 
dzieci i coś” (godz. 18.00), 
a potem dorośli będą mieć 
do czynienia z „Dżentelme-
nami” (godz. 20.00).

 O godz. 19.00 w sobotę roz-
pocznie się wernisaż wystawy 
„Bezkres” magdaleny mał-
kiewicz. Rzeźby, fotografie, 
obrazy, litografie, instalacje 
i filmy artystki można będzie 
obejrzeć w galerii Melina (ul. 
Częstochowska 16) do 19 
sierpnia.

 W sobotę zapraszamy na 
koncert w klimacie najpięk-
niejszych piosenek ułańskich. 
W parku Chopina o godz. 

19.30 wystąpi Warszawska 
orkiestra sentymentalna 
z utworami z płyty „Płyń 
Wisełko”.

 W sobotę na Rynku odbędzie 
się występ kuglarzy (godz. 
18.00), a w niedzielę – kon-
cert „najpiękniejsze piosenki 
literackie i nie tylko” (godz. 
17.00). Gliwicki Rynek poleca 
się na popołudnia!

 „W amfiteatrze podwórka”, 
czyli przy ul. Bednarskiej 8 
wystąpi duet Dudzik/salus.  
Koncert rozpocznie się w nie-
dzielę o godz. 19.00 i będzie 
to muzyczna podróż w kli-
macie akustycznego bluesa 
i amerykańskiego folku.

 Na płocie przy ul. Sienkie-
wicza w pobliżu parku Cho-
pina do 30 sierpnia można 
oglądać plenerową wystawę 
fotografii Elżbiety Dzikow-
skiej „uśmiech świata”. 
Polecamy! 

 (mm)

z Warszawską orkiestrą sentymentalną  
14 sierpnia pójdziemy w „Żołnierskie tan-
go”. to tytuł jednej z piosenek, które grupa 
wykona podczas koncertu z cyklu „Parkowe 
lato” w parku chopina. Wstęp wolny, miasto 
Gliwice zaprasza!

W koncercie „Płyń Wisełko” pu-
bliczność usłyszy przede wszyst-
kim pieśni ułańskie. „O mój 
rozmarynie”, „Białe róże”, 
„Warszawianka” to ponadcza-
sowe przeboje o żołnierskiej 
codzienności, które Warszaw-
ska Orkiestra Sentymentalna 
zaprezentuje w lekkim i tanecz-
nym wydaniu. Obok piosenek 
z początków XX wieku i dwu-
dziestolecia międzywojennego 
muzycy Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej wykonają także 
własne utwory.

Grupę tworzą muzycy 
rozsmakowani w melo-
diach nuconych w mię-
dzywojennej Polsce, 
atmosferze tamtych 
rewii i kabaretów.

Warszawska Orkiestra Sen-
tymentalna zadebiutowała 
na festiwalu Nowa Tradycja 
z dansingowym repertuarem 
międzywojnia, z miejsca pod-
bijając serca krytyków i pu-
bliczności.

Koncert w Gliwicach rozpocz-
nie się w sobotę, 14 sierpnia, 
o godz. 19.30. Podczas cyklu 
„Parkowe Lato 2021” w par-
ku Chopina wystąpią jeszcze 
Paulla z zespołem (21 sierp-
nia) oraz Projekt Volodia (28 
sierpnia). Cykl zainaugrował 7 
sierpnia Soyka Kwintet.

Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest bezpłatny. Organi-
zatorem Parkowego Lata jest 
Miasto Gliwice.

 (mm)

Hej! Hej, ułani!

uśmiech w obiektywie Elżbiety Dzikowskiej
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Warszawska orkiestra sentymentalna

Przy ul. sienkiewicza, w sąsiedztwie parku 
chopina w Gliwicach, od 12 do 30 sierpnia 
można oglądać niezwykłą wystawę fotogra-
ficzną „uśmiech świata”. inspirujące fotografie 
wykonała znana podróżniczka – Elżbieta Dzi-
kowska. miasto Gliwice zaprasza!
Elżbieta Dzikowska przemierzyła 
kawał świata, realizując przy tym 
z Tonym Halikiem kilkaset filmów 
dokumentalnych. Fotografie 
wydane w albumie „Uśmiech 
Świata” były zapisami z tych 
podróży, o których we wstępie 
do publikacji Ryszard Kapuściński 
pisał: „Razem z autorką podró-
żujemy przez kraje i kontynenty, 
konstatując z radością, że jedną 
z cech łączących ludzi wszyst-
kich ras i kultur jest zdolność do 

uśmiechania się, zdolność, którą 
posiadamy wszyscy niezależnie 
od tego, jaki mamy kolor skóry, 
jakim mówimy językiem, jaką 
wyznajemy religię”.

Teraz okazję do spotkania z różno-
rodnością i bogactwem różnych 
kultur mamy w Gliwicach. Plene-
rowa wystawa jest eksponowana 
na płocie przy ul. Sienkiewicza. 
Warto zajrzeć podczas sierpnio-
wego spaceru!  (mm)
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Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników na 
odpady komunalne. 

Przez cały rok można oddawać 
je w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej albo przynieść je 
do specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w soboty 
będzie stał zaparkowany w wy-
branych gliwickich dzielnicach.

W sobotę 14 sierpnia elektro- 
śmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Wój-

towa Wieś, ul. Głowackiego 
(przy kościele)

• godz. 12.30–14.30 – Zatorze, 
ul. Okrzei (parking przy GCE).

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

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

zbiórka
elektrośmieci

serce na nakrętki, które w czerwcu stanęło na 
skwerze Doncaster przy urzędzie miejskim w Gliwi-
cach, udało się zapełnić już cztery razy! cały dochód 
ze sprzedaży zebranych plastikowych nakrętek jest 
przeznaczany na rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami. Pomagamy dalej!

Pojemnik na plastikowe nakrętki 
to wspólna inicjatywa Miasta 
Gliwice i Fundacji Różyczka, 
która zajmuje się wyrówny-
waniem szans osób w trudnej 
sytuacji życiowej, między inny-
mi z niepełnosprawnościami. 
W opróżnianie wielkiego serca 
na nakrętki są zaangażowani 
uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej „Tęcza” przy Fundacji 
Różyczka, którzy robią to w ra-
mach rehabilitacji. Całej akcji 
nie byłoby oczywiście bez osób, 
które przynoszą plastikowe na-
krętki i dokładają dzięki temu 
swoją „cegiełkę” do akcji. Od 
czerwca udało się zebrać już 288 
kilogramów surowca. Dziękuje-
my i działamy dalej! (mm)

„złota rączka dla  
seniora”. Do usług!

tym razem bez punktu

Jesteś osobą starszą, mieszkasz w Gliwicach i „walczysz” z cieknącym 
kranem, zatkanym odpływem czy nieszczelną rurą? Pomocą w usu-
nięciu tych i podobnych usterek służy „złota rączka dla seniora”. od 
16 sierpnia w domowych naprawach pomoże fachowiec „na telefon”.
– Z usług mogą korzystać se-
niorzy mieszkający na terenie 
Gliwic, którzy ukończyli 60 lat. 
Chodzi w szczególności o oso-
by samotne, chore, które nie 
potrafią sobie poradzić z domo-
wymi naprawami i nie mogą 
liczyć na wsparcie bliskich osób. 
W Gliwicach wychodzimy do 
takich osób z pomocą, urucha-
miając projekt „Złota rączka dla 
seniora” – wyjaśnia Agnieszka 
Paszta, naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

usterki można zgłaszać 
telefonicznie w firmie 
PoG-tech (tel.: 32/270- 
-55-00), od poniedziałku 
do piątku między godz. 
8.00 a 16.00. 

Każdy gliwiczanin po ukończe-
niu 60 roku życia może skorzy-
stać z usług złotej rączki raz 
w miesiącu. Fachowiec służy 
pomocą m.in. w naprawieniu 

spłuczki czy wymianie żarów-
ki. Może także zamocować 
żyrandol albo lustro, wymienić 
zepsute gniazdko elektryczne 
albo wyregulować nieszczelne 
okna i drzwi. Usługi w ramach 
projektu są bezpłatne, ale koszt 
wykorzystanych do naprawy 
materiałów przekraczający 30 zł  
pokrywa senior.

Pomoc złotej rączki dotyczy 
drobnych czynności napraw-
czych i remontowych – usług, 
których wykonanie nie prze-

kracza dwóch godzin i które nie 
wymagają natychmiastowej 
interwencji (termin przyjazdu 
ustalany jest podczas telefonicz-
nego zgłoszenia i zależy między 
innymi od liczby zgłoszeń od 
innych seniorów). Projekt „Złota 
rączka dla seniora” nie obejmuje 
remontów (malowania ścian, 
kafelkowania), prac budowla-
nych ani składania mebli.

Naprawy będą świadczone z za-
chowaniem obowiązującego 
reżimu sanitarnego.   (mm)

W rywalizacji Pogoni szczecin z Piastem Gliwice zwycięsko wyszli go-
spodarze. o losach wyrównanej potyczki zadecydowała jedna bramka, 
a jej autorem w 34. minucie gry był Jean carlos silva. mimo prób i wy-
siłków niebiesko-czerwoni wrócili do Gliwic bez zdobyczy punktowej.
Taktyka kontra strategia – ta-
kim hasłem można by określić 
pierwsze minuty rywalizacji 
Pogoni z Piastem. Obie druży-
ny skutecznie ustawiały się na 
boisku i umiejętnie utrudniały 
grę rywalowi. Gospodarze 
próbowali strzałów z dystansu, 
z kolei za gliwiczanami przema-
wiały stałe fragmenty. Żadna ze 
stron nie stworzyła sobie stu-
procentowej sytuacji, jednak to 
Portowcy  schodzili do szatni ze 
skromną zaliczką. Dzięki próbie 
zza pola karnego Jeana Carlosa 
i serii niefortunnych zdarzeń dla 
Piasta, piłka znalazła drogę do 
bramki. Podopieczni Waldemara 
Fornalika zmuszeni byli odrabiać 
straty w drugiej części, ponieważ 
do przerwy wynik nie uległ już 
zmianie.

Goście wyszli na drugą połowę 
z dużą energią i determinacją, 
by doprowadzić do wyrównania. 
Próba Arkadiusza Pyrki nie dała 

efektu bramkowego, a Portowcy 
mogli szybko pokarać gliwiczan 
za tę śmiałość. Kolejne akcje 
przypominały obrazem przebieg 
pierwszej połowy. Pozamykane 
przestrzenie i pressing, który 
sprawiał wiele trudności. Kiedy 
już udało się przedostać w okoli-
ce szesnastki Portowców poprzez 
szybkie podania, gospodarzy 
w trudny do wytłumaczenia 
sposób ratował Dante Stipica. 
Bramkarz szczecinian wybijał 

chociażby precyzyjny strzał Vidy 
i złapał w rękawice uderzenia 
z bliska Alberto Torila. Ekipa 
Waldemara Fornalika szukała 
sposobu na wyrównanie, ale 
tego dnia zabrakło siły rażenia 
i rozwiązania na dobrze bronią-
cych piłkarzy Pogoni. Po kolejnym 
wyrównanym starciu w Szczeci-
nie to Granatowo-Bordowi zdo-
byli u siebie komplet punktów.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA
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osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
lub telefoniczny w PuP Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku  

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

● księgowa 
wykształcenie: średnie; mile widziane 
doświadczenie zawodowe; prowadze-
nie pełnej księgowości, sporządzanie 
listy płac; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice; oferta także dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności;

● konsultant w sklepie   
    medycznym 

wykształcenie średnie, obsługa 
komputera, zakres obowiązków: do-
radztwo opiekunom osób starszych 
i niepełnosprawnych, realizacja zleceń 
NFZ, praca z programami księgowo
-rozliczeniowym, pomoc klientom, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● administrator 
wykształcenie: min. średnie; mile 
widziane doświadczenie zawodowe 

w spółdzielni mieszkaniowej; zakres 
obowiązków: koordynowanie prawi-
dłowej gospodarki odpadami komunal-
nymi, kontrola stanu porządkowo-sa-
nitarnego administrowanych zasobów 
mieszkaniowych i pomieszczeń ogólne-
go użytku, terenów zielonych i tere-
nów przynależnych do nieruchomości 
mieszkalnych; nadzorowanie pracy firm 
zewnętrznych świadczących usługi na 
terenie nieruchomości, w tym w siedzi-
bie Spółdzielni; odczytywanie wskazań 
urządzeń pomiarowych; przygotowy-
wanie rozliczeń mediów; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista ds. ewidencji   
    magazynowej 

wykształcenie: brak wymagań; rok 
doświadczenia zawodowego; komu-
nikatywność; zakres obowiązków: 
praca biurowa przy komputerze oraz 

na magazynie – kontrola przesyłek, 
obsługa systemowa magazynu, tj. np. 
weryfikacja przesyłek, inwentaryzacja 
magazynowa; dwie zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

● kierownik budowy 
wykształcenie wyższe/techniczne bu-
dowlane; prawo jazdy kat. B; praca 
samodzielna; bardzo dobra organi-
zacja pracy własnej; samodzielność; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie: średnie kierunkowe; 
zakres obowiązków: pozyskiwanie 
klientów biznesowych zainteresowa-
nych zakupem energii elektrycznej 
i paliwa gazowego, przedstawienie 
oferty naszej firmy, sprzedaż energii 
elektrycznej i paliwa gazowego; umo-
wa zlecenie; miejsce pracy: Zabrze.

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

Oferty z 5 sierpnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

nieruchomości

nieruchomościoFerTY PrAcY

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 budynku zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

1. lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 357/2021, 360/2021, 365/2021, 364/2021, 

372/2021 do 19 sierpnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-ko-
munalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących 
własność miasta Gliwice:
• nr 403/2021, 415/2021 do 13 sierpnia 2021 r.;
• nr 413/2021 do 19 sierpnia 2021 r.;
• nr 409/2021, 420-421/2021, 424/2021 do 24 

sierpnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/
3. lokali przeznaczonych do użyczenia:
• nr 423/2021, 425/2021 do 24 sierpnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych
-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PreZYDenT miASTA GLiWice
inFormuJe,

mieSZKALne

uŻYTKoWe

LoKALe nA SPrZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, których 

organizatorem jest Zakład  
Gospodarki Mieszkaniowej

ul. kRÓloWEJ JaDWiGi 10, lokal nr 
5, i piętro, pow. 75,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój oraz po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 191 100,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. GWiazDY PolaRnEJ 54, lokal nr V, 
parter, pow. 15,93 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 300,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. na Piasku 3, lokal nr iii, parter, 
pow. 156,43 m2, 2 pomieszczenia oraz 
antresola nieujęta w powierzchni lo-
kalu, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 377 500,00 zł
Wadium: 37 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. nasYP 4a, lokal nr i, parter, pow. 
48,39 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 135 800,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. moniuszki 10, lokal nr i, iV piętro, 
pow. 33,54 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 57 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. RYnEk 2, lokal nr iii, i piętro, pow. 
91,08 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 roku, godz. 
12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 352 100,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie grun-
tu netto + 23% VAT: 4241,00 zł + 975,43 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
brutto: 5216,43 zł
Wadium: 35 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 roku

ul. WYszYŃskiEGo 14D, lokal nr V, 
piwnica, parter, i piętro, pow. 1147,79 
m2, piwnica: 22 pomieszczenia, 6 kory-
tarzy, 1 pomieszczenie sanitarne i wc, 
parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 1 
pomieszczenie sanitarne, 6 wc, i piętro: 
4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala głów-
na, 3 wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 roku, 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 2 282 900,00 zł
Wadium: 114 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 roku

każda osoba biorąca udział w oględzinach obo-
wiązkowo winna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz 
winna spełniać warunki określone ustawą z 31 
marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciw-
działania oraz zwalczania coViD-19 w zakresie 
zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecz-
nego. konieczna punktualność oraz zdyscyplino-
wanie podczas oględzin.
miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II 
piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (in-
formacja 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. Inwali-
dów Wojennych 12). Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty 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.

Do zakończenia spisu powszechnego pozostało niespełna 50 dni – spis zakończy się 30 września.
Gminne Biuro Spisowe przypomina, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy – podstawową formą wzięcia w nim udziału 
jest tzw. samospis. Wystarczy wejść na stronę internetową spis.gov.pl i odpowiedzieć na pytania, co zajmie 10–15 minut.

uzupełniającymi formami spisu są:
• telefon od rachmistrza, który może zadzwonić tylko z numeru 22/828-88-88 lub 22/279-99-99;
• spisanie się przez infolinię – można zadzwonić pod numer 22/279-99-99 i postępować zgodnie z informacjami;
• tzw. wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza spisowego w miejscu zamieszkania;
• spisanie się w Urzędzie Miejskim po uprzednim umówieniu pod numerem 32/239-11-03 lub 32/239-11-86 (wejście od strony 

skweru Doncaster w godzinach urzędowania).

Według stanu na 5 sierpnia spisa-
nych zostało 48,65% mieszkańców 
Gliwic, z których:
• 37,22% wybrało tzw. samospis 

poprzez stronę internetową;
• 11,05% zostało spisanych przez 

rachmistrzów spisowych lub 
przez infolinię;

• 0,37% zostało spisanych w wy-
niku bezpośredniej wizyty rach-
mistrza w mieszkaniu.

Na mapce obok publikujemy dane 
dotyczące przebiegu spisu w po-
szczególnych dzielnicach miasta. 

Gminne Biuro spisowe informuje, 
że w sierpniu przewiduje się prze-
prowadzenie kolejnych „sobót spi-
sowych” – 21 sierpnia w Bojkowie 
i 28 sierpnia w czechowicach.

Szczegółowe informacje w kolej-
nych wydaniach „MSI – Gliwice” 
i na stronach internetowych: gliwi-
ce.eu lub bip.gliwice.eu/nsp2021
 Gminne Biuro Spisowe

http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%25C5%25BC-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/%0D
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%25C5%25BC-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/%0D
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%25C5%25BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
spis.gov.pl
spis.gov.pl
spis.gov.pl
bip.gliwice.eu/nsp2021
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oGŁoszEnia
oFerTY PrAcY

nabór nr kD.210.36.2021.na-1 
urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale nadzoru Właścicielskiego  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III 
piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 9 września 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 

Gliwice (decyduje data wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifiko-

wanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do kore-
spondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

stRaŻ miEJska W GliWicacH
sm-oF.110.13.2021

nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze w straży miejskiej w Gliwicach

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą do-
datkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn. zm.),

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

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) 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 
zamieszczonym na stronie in-
ternetowej: sm.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek.
5. zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do 
zapewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku,

e) kontrola przestrzegania 
obowiązków dotyczących 
czystości i porządku oraz 
gospodarowania odpadami 
wynikających z przepisów 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

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

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie 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 Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 

w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

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 własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik inter-
wencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego (w tym 
urządzeń TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dyna-
micznie rozwijającym się 
zespole, 

• kadra kierownicza nasta-
wiona na rozwój pracow-
ników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: październik – listopad 
2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów 
do 15 sierpnia 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Or-

ganizacyjno-Finansowego 
w godzinach pracy SM,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do SM),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl, zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 20 sierpnia 
2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

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 zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku 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.

stRaŻ miEJska W GliWicacH
sm-oF.110.14.2021

nabór do pracy na wolne stanowisko  
urzędnicze – strażnik miejski w straży miejskiej w Gliwicach

(stanowisko docelowe młodszy specjalista – starszy inspektor)
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicz-

nych,
d) posiadanie co najmniej wykształce-

nia średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe, 
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym 

i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyro-

kiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie popełnio-
ne przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodatko-
wym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2019 r., poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (t.j. DzU  
z 2021 r., poz.450 z późn.zm.),

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

b) udokumentowany staż pracy w stra-
ży gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwier-
dzona właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta 

Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
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 pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej: sm.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek.
5. zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolo-

wanie dzielnic miasta w zakresie 
utrzymania czystości i porządku,

b) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku 
oraz gospodarowania odpadami wy-
nikających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i ustawy o odpadach,

c) prowadzenie działań kontrolnych 
związanych z ochroną środowiska, 
w tym kontrolą spalania odpadów 
w przydomowych paleniskach, 

d) dbanie o powierzony rejon w zakresie 
zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz 
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci 
i prowadzenie w tym zakresie nie-
zbędnych czynności wyjaśniających,

e) kontrola wyznaczonych targowisk 
oraz osób prowadzących sprzedaż 
w innych miejscach na terenie gminy,

f) kontrola przestrzegania obowiąz-
ków związanych z posiadaniem 
zwierząt przez osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe,

g) stała współpraca, wymiana infor-
macji i podejmowanie wspólnych 
działań z Radą Miasta Gliwice, 
radami dzielnic, jednostkami orga-
nizacyjnymi miasta oraz mieszkań-
cami w zakresie utrzymania ładu 
i porządku publicznego.

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

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

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony uzgod-
nione podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej albo okres wynikający 
z przeniesienia pracownika z innej 
jednostki.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Straży Miejskiej w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia wyniósł 1%.
9. Dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowi-

sko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata;

b) docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to starszy in-
spektor;

c) proponowane warunki finanso-
we: wynagrodzenie zasadnicze do 
4300 zł, dodatek stażowy do 20%, 
miesięczne nagrody motywacyjne 
do 500 zł oraz nagrody za szcze-
gólne osiągnięcia powyżej 400 zł 
w systemie miesięcznym półrocz-
nym i rocznym;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowa-

nych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifikowana 
pierwsza pomoc, do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych, 
do użytkowania urządzeń prze-
znaczonych do obezwładniania 
energią elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• obowiązkowy udział w cotygo-
dniowym szkoleniu w zakresie 
technik interwencji i samoobro-
ny, w tym użycia środków przy-
musu bezpośredniego (w tym 
urządzeń TASER X2 oraz X26), 

• systematyczne szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z pracowniczej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

e) planowany termin zatrudnienia: 
październik – listopad 2021 r.

10. termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane powinny do-
starczyć komplet własnoręcznie pod-
pisanych dokumentów do 15 sierpnia 
2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyj-

no-Finansowego w godzinach pracy 
SM,

b) za pośrednictwem poczty na adres 
siedziby Straży Miejskiej w Gliwi-
cach (decyduje data wpływu oferty 
do SM),

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (nale-
ży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu zo-
stanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl, zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 20 sierpnia 2021 r.
11. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza 
się przeprowadzenie rozmowy z wy-
korzystaniem narzędzi do komuni-
kacji online – MS TEAMS, ZOOM),

b) oświadczenia, życiorys, kwestiona-
riusz powinny być własnoręcznie 
podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stro-
nie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie (dokumenty sporządzo-
ne 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.

zaRzĄD BuDYnkÓW miEJskicH  
ii toWaRzYstWo  

BuDoWnictWa sPoŁEcznEGo  
sp. z o.o. w Gliwicach

oFERta PRacY na stanoWisko 

insPEktoRa Ds. tEcHnicznYcH
miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu : 1,0.
zakres obowiązków:
• bieżąca kontrola stanu technicznego 

budynków;
• sporządzanie protokołów z przepro-

wadzonych kontroli;
• przyjmowanie oraz rejestrowanie zgło-

szeń awaryjnych w sprawach uszkodzeń, 
usterek, wadliwego działania urządzeń 
i instalacji oraz elementów budynków;

• zlecanie napraw i remontów wynika-
jących ze zgłoszeń;

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

• sprawowanie nadzoru technicznego 
nad wykonywanymi pracami remon-
towymi i konserwacyjnymi;

• udział w komisjach powykonawczych 
prac remontowych;

• samodzielne rozwiązywanie proble-
mów technicznych;

• obsługa korespondencji dotyczącej 
bieżącej obsługi mieszkańców;

• bieżąca współpraca z przedstawiciela-
mi wspólnot mieszkaniowych;

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

• sporządzanie kart stanu technicznego 
przekazywanych lokali.

Wymagania:
• wykształcenie średnie budowlane 

lub wyższe budowlane,
• doświadczenie w pracy związanej z ad-

ministrowaniem nieruchomościami, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w budownictwie,
• bardzo dobra znajomość oprogra-

mowania MS Office,
• znajomość przepisów z zakresu pra-

wa budowlanego oraz umiejętność 
stosowania ich w praktyce,

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

z ludźmi. 
kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczonego ze-

społu,
• szkolenia umożliwiające rozwój pra-

cowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
termin i miejsce składania dokumentów 
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 31 sierpnia 2021 r:
• za pośrednictwem poczty na adres: 

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

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

W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy podpisać 
dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie 
i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy. Infor-
mujemy, że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/300-00-48.

klienci urzędu miejskie-
go w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki 
systemowi e-Płatności 
Blue media mają do dys-
pozycji szybkie płatności 
(mtransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPko), płatności online kartą płatniczą (Visa, 
Visa Electron, mastercard i maestro) oraz Blik. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl 
oraz w Wirtualnym Biurze obsługi um, przy poszczególnych 
kartach usług (bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online w Wirtualnym  
Biurze obsługi

http://bip.gliwice.eu
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
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oGŁoszEnia
oFerTY PrAcY

numer naboru: zDm-kP.110.1.20.2021
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie centrum sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzymu-
jącymi infrastrukturę tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacje świetlne na terenie 
miasta Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnej na terenie miasta 
Gliwice,

5. prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych z funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowania 
płynności ruchu itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
z tunelem w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, sa-
morządów, kolei i innych zarządców 
dróg, w zakresie projektów dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne:  
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwi-

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
6. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu Dróg miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpatry-
wane. W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym nu-
merze referencyjnym. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 16 sierpnia 2021 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
19 sierpnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

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

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

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

numer naboru: zDm-kP.110.1.21.2021
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. nadzór nad systemami informa-

tycznymi Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami 

wspierającymi pracę Zarządu 
Dróg Miejskich,

3. administrowanie siecią kompu-
terową Zarządu Dróg Miejskich,

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

5. udzielanie pomocy pracownikom 
Zarządu Dróg Miejskich w zakre-
sie technologii informatycznych,

6. bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe informa-

tyczne;
2. minimum 2 lata doświadczenia 

w pracy na podobnym stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych;

4. niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

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

w stopniu umożliwiającym rozu-
mienie dokumentacji technicznej;

7. posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzyma-
nie ciągłości pracy systemów infor-
matycznych oraz stanowisk pracy 
wyposażonych w komputery;

8. znajomość na poziomie admini-
strowania systemami informa-
tycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

modularne przełączniki sie-
ciowe HPE,

b) systemy bezpieczeństwa Fire-
wall,

c) systemy operacyjne (Win-
dows Server 2008/2012/2016 
oraz Windows 10),

d) administrowanie domeną Mi-
crosoft Active Directory oraz 
dystrybucją poprawek dla 
serwerów i stacji końcowych,

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

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 
6.7,

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

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania admini-
stracyjnego),

2. znajomość systemów operacyj-
nych Linux,

3. znajomość działania i konfiguracji 
systemów RCP,

4. znajomość systemu zarządzania 
treścią Drupal,

5. znajomość central telefonicznych 
Panasonic,

6. znajomość obsługi baz danych 
Microsoft SQL Server 2008 / 2012 
/ 2014,

7. umiejętność redagowania pism 
urzędowych,

8. umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji,

9. znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za po-
wierzone zadania, silne nastawie-
nie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. w wyjątkowych sytuacjach moż-
liwa praca w systemie zmiano-
wym,

3. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4. konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy,

5. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

6. wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

7. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

8. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem nabo-
ru – decyduje data wpływu 
dokumentów do zarządu Dróg 
miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 16 sierpnia 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 18 sierpnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii do-
kumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31 oraz pod ogłoszeniem o na-
borze opublikowanym na www.
zdm.gliwice.pl.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (j.t. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

konkurs na stanowisko
dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą

 centrum kultury Victoria w Gliwicach
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,  
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,  
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku. 
Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 27 sierpnia 2021 r.:
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. 
Zwycięstwa 21, w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty na ad-
res: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwi-
ce (decyduje data wpływu oferty 
do urzędu),

• drogą elektroniczną, pod wa-
runkiem, że korespondencja bę-
dzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji na-
leży dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane 
i zostaną odesłane do kandydata.

PreZYDenT miASTA GLiWice,
oGŁASZA

numer naboru: GoDs-kD.210.4.2021
centrum 3.0 – Gliwicki ośrodek Działań  

społecznych z siedzibą w Gliwicach  
przy ul. zwycięstwa 1,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
– podinspektor, w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• bieżąca obsługa dokumentacji 

związanej z Gliwickim Budżetem 
Obywatelskim,

• przygotowywanie i realizacja strate-
gii promocyjnej Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego,

• realizacja działań związanych z rocz-
nym cyklem Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego,

• realizacja wniosków Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego,

• współpraca z realizatorami zwycię-
skich wniosków w ramach Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego,

• współpraca z UM w Gliwicach i jed-
nostkami organizacyjnymi Miasta 
Gliwice.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe,
2. staż pracy: 2 lata.

Dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i ob-

sługi urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 

8.00 do 20.00 oraz niektóre soboty,
• znajomość lub doświadczenie 

w realizacji procedur dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego,

• znajomość programów do realizo-
wania grafik,

• znajomość obsługi stron interneto-
wych Wordpress.

cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność 

pracy w zespole, dobra organizacja 
pracy, samodzielność.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gli-

wicki Ośrodek Działań Społecznych 
przy ul. Zwycięstwa 1,

2. warunki pracy: praca w budynku 
dostępnym dla osób niepełnospraw-
nych, system pracy równoważny, 
możliwa praca w soboty, praca 
z urządzeniami biurowymi, praca 
z monitorem ekranowym powyżej 
4 godzin, praca z kserokopiarką, pra-
ca w delegacji, bezpośredni kontakt 
z ludźmi. 

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

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

4. kserokopie dokumentów poświad-
czających posiadane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje (oryginały 
do wglądu podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej),

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

list motywacyjny, cV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. 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 13 sierpnia 2021 r. w se-

kretariacie Centrum przy ul. Zwycię-
stwa 1 (II piętro): 
• osobiście w zaklejonej kopercie opa-

trzonej napisem „Nabór na stano-
wisko urzędnicze – podinspektor”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata,

• za pośrednictwem operatora pocz-
towego (decyduje data wpływu do 
siedziby Centrum),

• drogą elektroniczną, pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP 
(do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów, 
za datę wpływu uznaje się datę po-
twierdzenia przyjęcia dokumentów 
przez system e-PUAP).

Dokumenty złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami odbędą się 24 – 25 sierp-
nia 2021 r. O dokładnych godzinach 
rozmów kandydaci zostaną powiado-
mieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
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 wybra-

nego kandydata podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania (w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu cywilnego),

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w za-
trudnieniu na stanowiskach urzędni-
czych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe (kandydat, który za-
mierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami, ko-
pii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność).

W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku 
Działań Społecznych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest dyrektor Cen-
trum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze jest dostępny na stronie 
www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki 
do pobrania.
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oGŁoszEnia
nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności:
• niezabudowanej części nierucho-

mości objętej księgą wieczystą nr 
Gl1G/00121547/7, ograniczonej do 
działki nr 128, obręb kuźnica, położonej 
w Gliwicach przy rogu ul. oświęcimskiej  
i ul. Jagodowej, stanowiącej własność 
skarbu Państwa, użytek Ba – tereny prze-
mysłowe, pow. 5,2450 ha.

termin przetargu: 25 sierpnia 2021 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza brutto za prawo własności nie-
ruchomości: 7 047 674,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 704 768,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2021 r.
--------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:
• dz. nr 398, obręb kolej, położonej na 

zachód od ul. Gdańskiej w Gliwicach, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
pow. gruntu 0,0286 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe, dla której prowadzona jest 
kW nr Gl1G/00044567/9. Przetarg ogra-
niczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych, tj. działek oznaczonych jako 
nr: 392, 393, 397 oraz 399, obręb kolej.

termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
69 900,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 7000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 września 2021 r. 
--------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 1133, ob-

ręb ostropa Północ, zapisanej w kW nr 
Gl1G/00010637/4, o pow. 0,1676 ha, 
użytek: ŁiV – łąki trwałe. Przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach przy 
ul. Prawników i stanowi własność miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 8 września 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
291 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 29 120,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 września 2021 r.
--------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości:
obejmującego niezabudowane działki  
nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę 
nr 1335/7, obręb sośnica, położonego przy 
ul. Władysława sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność miasta Gliwice,
• działka nr 1334, obręb sośnica, użytek: Bi – 

inne tereny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, 
zapisana w kW nr Gl1G/00028499/3,

• działka nr 1335/5, obręb sośnica, użytek: B 
– tereny mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, 
zapisana w kW nr Gl1G/00091344/4,

• działka nr 1335/7, obręb sośnica, użytek: B 
– tereny mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, 
zapisana w kW nr Gl1G/00034552/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
termin przetargu: 8 września 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 571 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabu-
dowane działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Zabudowana działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona 
jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 157 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 września 2021 r.

nieruchomości  
nA SPrZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki  

nieruchomościami  
urzędu miejskiego w Gliwicach

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

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 
mapie pod adresem: msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospo-

darka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 
oraz 32/33-86-411.

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

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej urzędu 
miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność  
miasta Gliwice:
• Wykaz nr 132/2021 do 24 sierpnia 2021

Przeznaczone do wydzierżawienia stanowiące  
własność miasta Gliwice:
• Wykaz nr   98/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 100/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 111/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 112/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 113/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 125/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 127/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 128/2021 do 24 sierpnia 2021
• Wykaz nr 131/2021 do 24 sierpnia 2021

PreZYDenT miASTA GLiWice
inFormuJe,

zarząd Budynków miejskich 
ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

1. i ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  
ul. świętojańskiej 29, pow. 33,06 m2

termin przetargu: 19 sierpnia 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

750,00 zł.
--------------------------------------------------------------------------

2. i ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
przy ul. opolskiej 15, pow. 43,70 m2

termin przetargu: 19 sierpnia  2021 r., godz. 11.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

985,00 zł.
Dokumenty do przetargów można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
---------------------------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

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

a1 i a4, Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 160 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

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

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego,  
zwycięstwa, Dubois i Byliny.

Na podstawie art. 17 pkt. 1), art. 17a pkt. 
2) ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 741 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XXVIII/578/2021 z 15 lipca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego pomiędzy uli-
cami: Bohaterów Getta Warszawskiego, 
Zwycięstwa, Dubois i Byliny. 
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostęp-

ny na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego pod adresem: www.bip.
gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały 
Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu  
planistycznym pod adresem: geo- 
portal.gliwice.eu/gpt4/?perma-
link=50371770

Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowe-
go, zgodnie z art. 8c ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocz-

tową, na adres: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Planowania Przestrzennego, 
ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice;

• w formie papierowej – osobiście, 
w Punkcie Obsługi Mieszkańców – 
na stanowiskach informacyjno-po-
dawczych, w godzinach pracy urzędu;

• w formie elektronicznej – za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym;

• w formie elektronicznej – wniesione 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres mejlowy: pp@
um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 21 
dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia – tj. do 2 września br.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb). Do wnio-
sku można dołączyć załącznik graficzny, 
przedstawiający lokalizację wnioskowa-
nego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik 
graficzny do niego (w zależności od 
formy dostarczenia: elektronicznej 
lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod ad-
resem: (msip.gliwice.eu / geoportale 
/ Geoportal planistyczny) za pomocą 
narzędzia Dokumenty planistyczne 
/ zgłaszanie wniosków (ikona kartki 
papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie 
z art. 17 pkt. 4 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie z wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod numerami telefonów: 
32/338-65-10 i 32/338-65-11, w godzi-
nach pracy urzędu.

oGŁoSZenie
PreZYDenTA miASTA GLiWice

inFoRmacJa szczEGÓŁoWa o ocHRoniE DanYcH osoBoWYcH 
zBiERanYcH PRzEz uRzĄD miEJski W GliWicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

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

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

Cele i podstawa prawna  
przetwarzania danych osobowych

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

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

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

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

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

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

Okres przechowywania danych 
osobowych

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

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

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

osobowych

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

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

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

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

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

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

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 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 sierpnia 2019 r .

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

ZAGoSPoDAroWAnie PrZeSTrZenne

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
https://www.bip.gliwice.eu/
https://www.bip.gliwice.eu/
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/%3Fpermalink%3D50371770
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/%3Fpermalink%3D50371770
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/%3Fpermalink%3D50371770
https://msip.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
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oGŁoszEnia
nieruchomości

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta Gliwice
7 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr: 373, 374, 375 oraz 376, obręb ligota zabrska, położonego na 
południe od ul. kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 570 000,00 zł
Wadium: 257 000,00 zł
minimalne postąpienie: 25 700,00 zł
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie 
z ustawą z 11marca 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 ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 373 o pow. 0,1138 ha, obręb ligota 

zabrska, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe, zapisana w kW nr Gl1G/00033793/2,

• działka nr 374 o pow. 0,3750 ha, obręb ligota 
zabrska, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe, zapisana w kW nr Gl1G/00033793/2,

• działka nr 375 o pow. 0,5000 ha, obręb ligota 
zabrska, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe, zapisana w kW nr Gl1G/00033793/2,

• działka nr 376 o pow. 0,2812 ha, obręb ligota 
zabrska, użytek: Bi – inne tereny zabudowa-
ne, tk – tereny kolejowe, zapisana w kW nr 
Gl1G/00039877/7.

Łączna powierzchnia kompleksu: 1,2700 ha.
2. opis przedmiotu przetargu
Kompleks nieruchomości położony jest we wschod-
niej części miasta, w odległości ok. 4 km od centrum, 
w bliskiej odległości od głównych dróg. 
Teren działek nr 373, 374, 375, obręb Ligota Zabrska, 
porośnięty jest drzewami i krzewami. Działki mają 
kształt regularny. 
Przez działkę nr 373 przebiega linia elektroenerge-
tyczna wysokiego napięcia – istniejąca EN 110 kV 
wraz ze strefą bezpieczeństwa oraz linie elektroener-
getyczne średniego napięcia EN 20 kV.
Na działce nr 373 zlokalizowana jest kanalizacja 
deszczowa wychodząca ze studzienki deszczowej, 
znajdującej się w obrębie przedmiotowej działki. Ww. 
kanalizacja stanowi odwodnienie działki nr 373. W mo-
mencie prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
Zagospodarowanie działki nr 373 może być utrudnione 
z uwagi na przebieg ww. linii elektroenergetycznych.
Działka nr 376 ma kształt zbliżony do prostokąta. Na 
działce znajdują się pozostałości po budynku oraz tory 
kolejowe, pozostała część porośnięta jest drzewami 
i krzewami. Ponadto na działce zlokalizowany jest 
rów melioracyjny.
Część działki nr 376, obręb Ligota Zabrska, o pow. 
188,03 m2, tj. pas o szerokości 3,45 m i długości  
54,5 m, objęta jest umową dzierżawy obowiązującą 
do 31 października 2024 r.
Przedmiotowy kompleks nieruchomości stanowi 
przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą się na nim 
infrastrukturą odwodnieniową.
Kompleks przedmiotowych działek ma dostęp do 
następujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, 
teletechnicznej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
kompleksu nieruchomości.
Skomunikowanie działek powinno odbywać się po-
przez działki gminne nr 357, 347/2, 346/5, 346/3 do 
drogi publicznej ul. Kujawskiej zjazdem istniejącym. 
Część działki nr 357 jest utwardzona. 
W celu uzyskania fizycznej możliwości skomunikowania 
przedmiotowego kompleksu z ul. Kujawską, konieczne 
będzie wykonanie przez nowego nabywcę utwar-
dzenia w śladzie przyszłej drogi publicznej (działka nr 
357), oznaczonej w planie symbolem 013 KDD 1/2, po 
uprzednim zawarciu umowy użyczenia. W zależności 
od rodzaju planowanej inwestycji może wyniknąć ko-
nieczność przebudowy ul. Kujawskiej w obrębie zjazdu.
W granicach przedmiotowych działek może przecho-
dzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną 
uwagę przy przeprowadzaniu prac. W przypadku jej 
uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Na usunięcie zieleni wysokiej z przedmiotowych 
działek może być wymagane uzyskanie zgody Pre-
zydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położony jest przedmiotowy 
kompleks działek. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy prze-
mysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską 
i ul. Bojkowską (uchwała nr XLVII/1217/2006 z 26 paź-
dziernika 2006 r.) przedmiotowy kompleks nierucho-
mości znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
5 un – co oznacza: tereny usług różnych – nowe.
Przeznaczenie podstawowe: usługi różne, w tym 
komercyjno-produkcyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parking,
e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f) zieleń urządzona.
Zakazy:
(…)
b) realizacja zabudowy mieszkaniowej jako funkcji 

uzupełniającej na nieruchomościach, w obrębie 
których zabudowa produkcyjna będzie funkcją 
podstawową,

(…).
Równocześnie, działki nr 374, 375, 376 oraz zachod-
nia część działki nr 373 znajdują się w granicach 
obszaru górniczego KWK „Sośnica-Makoszowy”.
Ponadto, w planie ustalone zostały zakazy:
• budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, 

które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, 
a także hodowania ptaków mogących stanowić 
zagrożenie dla ruchu lotniczego;

• wznoszenia obiektów o wys. równej i większej niż 
100 m, licząc od poziomu terenu – bez uzgodnie-
nia z Urzędem Lotnictwa.

Jednocześnie, Rada Miasta Gliwice 8 września 2016 r. 
podjęła uchwałę nr XIX/482/2016 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska 
i Osiedla Baildona.
Uchwałą nr XXXIX/847/2018 z 12 lipca 2018 r. sko-
rygowano granice obszaru objętego sporządzeniem 
planu poprzez dokonanie zmiany załącznika graficz-
nego. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach 
sporządzenia planu.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 września 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządze-
nia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości, organizator przetargu na okres co 
najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informa-
cję o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, 
uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 257 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 373, 374, 375, 376, obręb Ligota 
Zabrska, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 31 sierpnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 
do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją (bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg),

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia 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 ewentu-
alnie nabywana nieruchomość,

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

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

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4004/21  
z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności kompleksu nieruchomości obejmu-
jącego niezabudowane działki nr: 373, 374, 375 oraz 
376, obręb Ligota Zabrska, położonego na południe 
od ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowego kompleksu nie-
ruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 
Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 7 października 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, 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), wy-
magane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Kompleks nieruchomości został przeznaczony 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4004/21 z 30 kwietnia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-
-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-12, 32/338-64-41.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

inFoRmacJa szczEGÓŁoWa O ocHRoniE DanYcH osoBoWYcH 
zBiERanYcH PRzEz uRzĄD miEJski W GliWicacH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

Odbiorcy danych osobowych

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

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

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

o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

wanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

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

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

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

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

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

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

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

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

PreZYDenT miASTA GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁASZA

zarząd Budynków miejskich i towarzystwo  
Budownictwa społecznego spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 

czynszu na lokale użytkowe położone przy:
ii PRzEtaRG

Przyjmowanie oryginałów dokumentów 
wymaganych do przystąpienia do przetar-
gu odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. (środa) 
w godz. 9.00–9.30, w pokoju 121 – sala 
narad, i piętro w siedzibie zBm i tBs 
sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 25 sierpnia 2021 r. 
(środa) o godz. 10.00 wg kolejności adre-
sów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 
121 – sala narad, i piętro w siedzibie  
zBm i tBs sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym ter-

minie do 23 sierpnia 2021 r. wadium 
na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski S.A. nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu 
wadium na rachunek bankowy spółki). 
tytuł wpłaty: Przetarg – adres licytowa-
nego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której lokal będzie wynajmowany.
Dostarczenie do 23 sierpnia 2021 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Prze-

targ lokal użytkowy/garaż” do skrzynki 
znajdującej się przed drzwiami siedzi-
by ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klien-
ta w godzinach urzędowania spółki

• lub pocztą (decyduje data dostarcze-
nie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.),

kompletu dokumentów kserokopii lub 
skanów:
a) kserokopii dowodu wpłaty:
• z informacją o numerze rachunku 

bankowego, na które ma zostać 
zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• z informacją o danych personalnych 
(imię nazwisko, nr telefonu oraz ad-
res e-mail do kontaktu, seria i numer 
dowodu osobistego) osoby, która 
będzie brała udział w przetargu;

b) oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzo-
rem umowy najmu (załącznik nr 2, 
do pobrania na stronie internetowej 
www.zbmgliwice.pl);

c) oświadczenia o braku zobowiązań 
wobec Miasta Gliwice z tytułu m.in. 
podatku, najmu, dzierżawy, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4472/17 z 4 maja 
2017 r.;

d) aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowę spółki cywil-
nej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowa-
dzonej przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki, wystawionych 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu;

e) osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

2. Stawienie się przed rozpoczęciem 
przetargu z oryginałami dokumentów 
w celu ich weryfikacji.

3. Przedłożenie komisji przetargowej, 
dowodu osobistego lub paszportu, 
a w przypadku osób działających 
w imieniu innych osób, dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialne lub z no-
tarialnie poświadczonym podpisem.

4. Zachowanie reżimu sanitarnego,  
tj. założenie maseczki, zachowanie 
dystansu społecznego, zastosowanie 
się do innych zaleceń komisji prze-
targowej. Na sale przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi).

Osoby, które nie spełnią ww. warunków 
nie zostaną dopuszczone do licytacji. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą sta-
nu technicznego, wzorem umowy najmu, 
deklaracją wekslową można zapoznać się 
w godzinach urzędowania w Biurze obsługi 
klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11 (I piętro,).
Wpłata jednego wadium uprawnia do 
udziału w przetargu tylko na jeden lokal 
użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu, bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, któ-
rzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze 
umowę najmu lokalu użytkowego, skła-
da do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na wartość 
6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we wła-
snym zakresie i na własny koszt, zgodnie 
z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, 
organizator zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu bądź wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.
nieruchomości zostaną udostępnione 
w celu oględzin 16 sierpnia 2021 r. (po-
niedziałek).
Każda osoba obowiązkowo powinna 
być wyposażona w nałożoną maseczkę 
ochronną, rękawice na dłoniach oraz po-
winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, 
przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 
w zakresie zdrowotnym oraz zachowania 
społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
1. ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10-

11/u-1 – godz. 11.30 – 11.45.
2. ul. Górnych Wałów 3a/u-1 – godz. 

10.45 – 11.00.
3. ul. częstochowska 3/u-1 – godz. 10.00 

– 10.15.
4. ul. zabrska 9/u-2 – godz. 9.15 – 9.30.
--------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozpo-
rządzenia o Ochronie Danych Osobowych  
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1  
z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozporządze-
niem, informujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach 44-100 przy ul. Dolnych Wałów 11,

2. inspektorem ochrony danych osobowych jest 
pani Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, 
adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w związku z realizacją powyższej umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia,

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane od-
biorcom danych, w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przeka-
zywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie 
w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym 
dokonania wynikających z niej rozliczeń,

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
trwania stosunku prawnego wynikającego 
z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres 
przedawnienia roszczeń związanych z realiza-
cją tej umowy wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia swoich danych,

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.

1. ul. Wybrzeże Wojska Polskiego 10-
11/u-1, front, iV piętro – poddasze, lokal 
użytkowy o powierzchni 22,03 m2, skła-
dający się z 2 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, WC na klatce schodowej – wspólne, 
ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan techniczny 
lokalu – dobry. W nieruchomości funkcjo-
nuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. 
lokalu: 8,50 zł
Wadium: 562,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

2. ul. Górnych Wałów 3a/u-1, parter, 
lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. 
etażowe gazowe. Stan techniczny lokalu 
– dobry. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. 
lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1530,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. częstochowska 3/u-1, front, 
parter, lokal użytkowy o powierzchni 
41,68 m2, składający się z 3 pomieszczeń 

i wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrze-
wanie – elektryczne akumulacyjne. Stan 
techniczny lokalu – dobry. Nieruchomość 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. 
lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1125,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest 
lokal, znajduje się w samoistnym posiada-
niu Gliwic – miasta na prawach powiatu, 
co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przed-
miotową nieruchomością jak właściciel, 
lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.

4. ul. zabrska 9/u-2, oficyna, parter, 
lokal użytkowy o powierzchni 35,74 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wypo-
sażony w instalacje: elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – 
elektryczne akumulacyjne. Stan techniczny 
lokalu – do remontu. W nieruchomości 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 804,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

http://www.zbmgliwice.pl
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
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chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

aby uzyskać Profil zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registermainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze obsługi interesantów w urzędzie 

miejskim w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę wideo, 

z urzędnikiem ministerstwa cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon 
– na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu skype lub microsoft teams.

 dostępu do internetu,
 konta na platformie ePuaP,
 Profilu zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePuaP (elektroniczna Platforma usług administracji Publicznej) lub/i platformie sEkaP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa śląskiego), GEPaR, login.gov.pl.

Posiadając Profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy analityczno-Rozrachunkowej (GEPaR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 pobrać unijny certyfikat coViD,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w cEiDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (ikP),
 podpisać JPk_Vat,
 wystąpić o Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (twój e-Pit),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
http://login.gov.pl
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

