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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE
Filmowcy na Rynku

W hołdzie dla miłości

1 i 2 sierpnia na gliwickim Rynku ekipa filmowa realizowała zdjęcia do filmu „Bailout
Folks” w reżyserii Marka Lechkiego. W rolach głównych występują Magdalena
Popławska oraz Piotr Żurawski (znany m.in. z takich produkcji jak „Karbala”, „Pokot”
czy „Czas honoru”). W naszym mieście nakręcono kilka ujęć, w tym scenę koncertu
na płycie Rynku. (fot. UM Gliwice)

12 sierpnia w gliwickim kinie Amok będzie można zobaczyć retransmisję koncertu
„Amore – mój hołd dla miłości” holenderskiego wirtuoza skrzypiec André Rieu.
Romantyczna atmosfera gwarantowana! Usłyszymy najpiękniejsze piosenki
o miłości. Retransmisja występu w pięknej scenerii średniowiecznego rynku
w Maastricht rozpocznie się o godz. 18.00. (fot. materiały organizatora)

Młoda sztuka w zabytkowym teatrze

Noce spadających gwiazd

Wschodzące gwiazdy światowej sceny jazzowej i muzyki improwizowanej oraz
świetna wystawa plakatu tylko podczas Jazzu w Ruinach! Przed nami trzeci
i ostatni weekend festiwalu – w niezwykłym gmachu przy al. Przyjaźni 18
wystąpią Woody Black 4, Algorhythm, MM3 i Hashima Jazz Quartet. Wstęp
wolny, szczegóły na kultura.gliwice.eu. (fot. UM Gliwice)

W sobotnią i niedzielną noc będziemy mogli podziwiać maksimum roju Perseidów.
W ciągu godziny obserwacji nocnego nieba przy dobrej widoczności zobaczymy nawet
100 „spadających gwiazd”! Do wyłapywania spektakularnego deszczu meteorów
przyda się m.in. smartfon z aplikacją wykorzystującą wmontowany w telefon żyroskop,
dzięki któremu łatwiej odnajdziemy gwiazdozbiór Perseusza. (fot. J. Szymik)

Poznajcie mistrza jiu-jitsu

W parku Chopina rządzą kobiety

Maciej Szczepanik, zawodnik BJJ Factory Gliwice, zdobył złoty medal
w jiu-jitsu. Wychowanek Pawła Bańczyka na międzynarodowych zawodach ACBJJ w Warszawie stanął na najwyższym stopniu podium! Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów. (fot. arch. prywatne
S. Szczepanika)

Tegoroczna edycja Parkowego Lata to prawdziwa eksplozja talentu kobiet!
4 sierpnia popis dała Warszawska Orkiestra Sentymentalna pod wodzą wokalistki
i akordeonistki Gabrieli Mościckiej, a już 11 sierpnia wystąpi charyzmatyczna
Renata Przemyk. W planach są jeszcze koncerty Nataszy Urbańskiej i śląskiego
zespołu Frele. Szczegóły na kultura.gliwice.eu. (fot. UM Gliwice)
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AKTUALNOŚCI

300 tysięcy od Miasta
dla Hospicjum
Aby polepszyć warunki opieki nad chorymi, gliwickie hospicjum wymaga rozbudowy.
Dzięki wsparciu od miasta w kwocie 300 tysięcy złotych możliwe będzie rozpoczęcie
pierwszego etapu realizacji inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu.
dr Artur Pakosz, dyrektor Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Umowa między Miastem Gliwice a Stowarzyszeniem Przyjaciół
Chorych „Hospicjum” została już
podpisana. W ramach rozbudowy
powstanie trzeci budynek, który
połączy dwa już istniejące. Do
dyspozycji chorych będą wygodne, klimatyzowane pokoje
1- i 2-osobowe, mieszczące łącz-

nie 30 łóżek, czyli o 6 więcej niż
dotychczas. Pacjenci oddziału
będą mogli również korzystać
z sal rehabilitacji i terapii zajęciowej. W nowym budynku
znajdzie się też poradnia lekarza
rodzinnego, sala dydaktyczna dla
studentów oraz szatnie i pokoje
socjalne dla wolontariuszy.

fot. archiwum UM

– Wsparcie od miasta jest dla
nas bardzo istotne. Dzięki modernizacji będziemy bowiem
dysponowali większą liczbą łóżek dla chorych, a przeniesienie
oddziału medycyny paliatywnej,
tak by w całości był usytuowany
na jednym poziomie, ułatwi codzienne życie pacjentów i pracę
personelu hospicjum – powiedział „Miejskiemu Serwisowi
Informacyjnemu – GLIWICE”

Po rozbudowie hospicjum, na powierzchni łącznie około 1800 m2
znajdą się m.in. sale chorych,
gabinety zabiegowe i lekarskie,
pokój pielęgniarek, kaplica, kuchnia, magazyny, zaplecza socjalne
oraz serwerownia. Cały obiekt
będzie spełniał wymogi stawia-

ne oddziałom opieki paliatywnej.
Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł.
Więcej informacji na stronie
www.budujemyhospicjum.pl.
(mf)

Krystian Tomala

zastępca prezydenta Gliwic
Miasto od lat wspiera Hospicjum w jego
działalności. Dzięki miejskim dotacjom
zakupiono m.in. samochody czy specjalistyczny sprzęt, a także zmodernizowano
oddział medycyny paliatywnej. Teraz
miasto przekaże 300 tys. zł na rozbudowę placówki. Zależy
nam na tym, by w tej placówce zarówno warunki opieki nad
pacjentami, jak i warunki pracy personelu były jak najlepsze.
Dlatego rozbudowa hospicjum jest konieczna. Koszty są wysokie, dlatego każda pomoc jest ważna.

Coraz bliżej zachodniej obwodnicy
Konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUiM złożyło najkorzystniejszą ofertę w rozstrzygniętym właśnie przetargu
na budowę fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic od
ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego. Wybrani przez miasto
oferenci zaproponowali blisko 82,6 mln zł.

– Podpisanie umowy ze zwycięzcą
przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego,
tzn. po zakończeniu ewentualnego
postępowania odwoławczego
i zakończeniu kontroli uprzedniej

Prezesa Zamówień Publicznych.
W optymistycznym wariancie
może to nastąpić w IV kwartale
bieżącego roku – informuje Anna
Gilner, dyrektor Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.
Przewidziany do budowy fragment zachodniej obwodnicy będzie w przyszłości częścią DK 78
relacji Chałupki – Chmielnik,
przejmując ruch i funkcję drogi
krajowej z pobliskiego, mocno
korkującego się w godzinach
szczytu odcinka „78”. Ma mieć
jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie liczba jezdni zwiększy
się do dwóch, dzięki czemu przepustowość ruchu będzie lepsza.

Przewidziany do budowy
odcinek będzie liczył 3,2 km.
Ma przebiegać polami
między Sikornikiem i Ostropą.
fot. M. Baranowski

Do majowego przetargu wpłynęło 5 ofert, z których najtańsza
opiewała na ponad 82 mln zł,
a najdroższa na ponad 102 mln zł.
Wszystkie mieściły się w założonym budżecie inwestorskim.
Z uwagi na fakt, że wszyscy oferenci zaproponowali jednakowy
termin realizacji i okres gwarancji, za najkorzystniejszą uznano
propozycję najtańszą, złożoną
przez konsorcjum Eurovia Polska
– PRUiM.

Rozbudowana ma być także
ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4 (do
rozbudowy przewidziano odcinek
o długości 0,6 km) i przebudowane drogi poprzeczne: ul. Orkana
i ul. Wójtowska. Powstaną również nowe skrzyżowania z ulicami

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2018 (912–913), 9 sierpnia 2018

Ku Dołom, Kosów i przedłużeniem
ul. Biegusa oraz około 7,5 km dróg
serwisowo-gospodarczych. Wybudowana zostanie infrastruktura
dla pieszych i rowerzystów. Miasto
chce zainwestować także w zatokę dla służb kontrolnych i dwie
zatoki z wagami samochodowymi.

Droga będzie oświetlona
i wyposażona w urządzenia ITS,
a w celu ochrony doliny potoku
Doa zaprojektowano estakadę
składającą się z dwóch przęseł
o rozpiętości 32 metrów.


(kik)
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Zajrzyj do Palmiarni

Nowe
autobusy
na wiosnę
W przyszłym roku na gliwickie drogi wyjedzie 16 kolejnych, nowoczesnych autobusów
marki Solaris. Pojazdy będą klimatyzowane,
wyposażone w ładowarki usb oraz dostęp
do sieci w-fi.
Większość zamówionych przez PKM autobusów to 18-metrowe, niskopodłogowe przegubowce, które pomieszczą
co najmniej 141 osób. 4 mniejsze będą miały po 12 metrów długości.

Jedno z ulubionych miejsc gliwiczan znów jest otwarte dla odwiedzających. Podczas miesięcznej przerwy technologicznej Palmiarnia przeszła poważny remont. Zamontowano m.in.
szklaną elewację od strony parku Chopina, nowe okna i drzwi. Koszt inwestycji sfinansowanej
z miejskiego budżetu to prawie 1 mln zł.
Poza tradycyjnymi pracami ogrodniczymi, obejmującymi
m.in. przycinki największych roślin wykonywane metodą
alpinistyczną, podczas tegorocznej przerwy technologicznej w Palmiarni wykonano szereg ważnych prac. Ich
efekt jest imponujący!

Palmiarnia jest dostępna dla odwiedzających
od wtorku do piątku od godz. 9.00 do 18.00,
a w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 18.00.

fot. UM Gliwice

Prace trwały miesiąc i zostały przeprowadzone przez
firmę PPUH DOM-GAZ Krzysztof Piaszczyk z Częstochowy. Inwestycja kosztowała ponad 996 tys. zł i została sfinansowana z miejskiego budżetu. – Był to duży
i ważny remont. Cieszymy się, że przebiegł pomyślnie,
a Palmiarnia znów jest dostępna dla gliwiczan i licznych
gości spoza miasta – mówi Marek Bytnar, kierownik
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Nowe autobusy pojawią się w Gliwicach najwcześniej
wiosną przyszłego roku. Ich koszt to ponad 23 mln zł.
Dostarczy je Solaris, który jako jedyny złożył ofertę
w dwóch ogłoszonych przez PKM przetargach. 
(mt)

fot. S.Zaremba / archiwum UM

Od strony parku Chopina zamontowano szklaną fasadę. Pawilon roślin użytkowych zyskał nową elewację,
a szklane panele z vitrolitu zostały zastąpione ścianami z poliwęglanu komorowego. Zmodernizowano też
4 łączniki pawilonu i zamontowano nowe okna, a także
aluminiowe drzwi i elementy infrastruktury technicznej.

We wszystkich pojazdach zostanie zamontowany monitoring wewnętrzny i klimatyzacja. Na ich wyposażeniu
znajdą się także m.in. ładowarki usb. Pasażerowie będą
mieli darmowy dostęp do sieci wi-fi.

Gliwickie tropiki powstały w XIX wieku. To trzecia pod
względem wielkości Palmiarnia w Polsce. Każdego roku
tę oazę zieleni odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób. Nic
dziwnego – zgromadzono tam ponad 6 tys. okazów
flory i fauny z całego świata, m.in. rośliny cytrusowe
i przyprawowe (pieprz, cynamon, kardamon) oraz palmy
i kaktusy pochodzące z Australii, Afryki i obu Ameryk.
Można też podziwiać egzotyczne ryby m.in. z Azji, Afryki
czy dorzecza Amazonki. 
(mf)

Zmiany na Sikorniku

Niedziela
na dwóch kółkach
Rowerowa wycieczka to doskonały pomysł
na aktywną niedzielę w plenerze. 19 sierpnia będzie można go zrealizować podczas
kolejnego rajdu w ramach cyklu „Zielone
Gliwice – Ekologiczne Miasto”!
Rajd wystartuje o godz. 11.00, tradycyjnie sprzed Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Nie trzeba
się wcześniej zapisywać, w imprezie może wziąć udział
każdy, kto stawi się w miejscu zbiórki.
Tym razem trasa poprowadzi szlakiem gliwickich basenów i kąpielisk. Podczas rajdu zostanie przeprowadzony
quiz dotyczący ekologii i wiedzy o Gliwicach.

fot. UM Gliwice

Organizatorem rajdów jest Miasto Gliwice. Regulamin
wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.
gliwice.eu w zakładce Ekologia. 
(mt)

W ramach planowanej inwestycji zostanie wyremontowany parking o powierzchni ok. 1200 m2 oraz sąsiadujące
z nim chodniki. Zostaną wybudowane schody, pojawi
się nowe oświetlenie. Przebudowany zostanie również
odcinek sieci wodociągowej.

4

Prace wykona spółka EURO TECH Sp. z o. o., która została
wyłoniona w ogłoszonym przez miasto przetargu. Termin
ukończenia robót planowany jest na IV kwartał br. Koszt
inwestycji, która zostanie w całości sfinansowana przez
miasto, to 1 164 596,10 zł. 
(mt)

fot. S. Tomala

Już wkrótce teren przy ul. Rybitwy, Zimorodka i Kormoranów zostanie zmodernizowany.
Pojawi się nowe oświetlenie, a parking i chodniki zostaną wyremontowane.
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Bank, hotel, siedziba firmy?
Reprezentacyjny budynek dyrekcji byłej huty Gliwice w połowie października ponownie
trafi pod młotek. Okazały gmach przy ul. ks. Hlubka 4 doskonale nadaje się na siedzibę
banku, hotelu, instytucji publicznej, apartamentowca czy dużej firmy. Kto zostanie jego
właścicielem? Tego dowiemy się być może w połowie listopada. Obiekt oferowany
będzie na sprzedaż łącznie z działkami o powierzchni około 0,25 ha.
użytkowej 3954 m2. Obiekt jest
wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną i centralnego
ogrzewania, jednak w większości
wymagają one naprawy lub wymiany. Wyższa część budynku ma
wymieniony dach.

Atutem tej nieruchomości z pewnością jest lokalizacja – w centrum
miasta, w pobliżu zmodernizowanego dworca PKP i zjazdu Drogowej
Trasy Średnicowej. Dojazd do największego w Polsce węzła stanowiącego skrzyżowanie autostrad A4
i A1 zajmuje około 10 min (5 km).

fot. UM Gliwice

Stojący na działce o powierzchni
1944 m2 gmach wzniesiono w latach 1913–1915. Składa się on
z dwóch części – wyższej przyległej do ul. ks. Hlubka i niższej przy
ul. Piwnej. Na czterech kondygnacjach znajdują się 134 pomieszczenia o łącznej powierzchni

– Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 to
reprezentacyjna budowla wzniesiona na początku XX stulecia,
w okresie największej prosperity
huty założonej przez Salomona
Huldschinsky’ego. Mimo upływu
lat wciąż wiele elementów przypomina o dawnej świetności. To
klatka schodowa z kutymi balustradami czy reprezentacyjne
wejście do budynku – podkreśla
Ewa Pokorska, miejski konserwator zabytków. Główne wejście do
budynku zaakcentowano czterema masywnymi kolumnami
jońskimi, zwieńczonymi trójkątnym naczółkiem. Zdobią je także
płaskorzeźby przedstawiające
alegorię przemysłu ciężkiego,
handlu, żeglugi i budownictwa
oraz symbole hutnicze – obcęgi,
młot i żelazko. Prawdziwą perełką

jest natomiast wpisany do rejestru
zabytków wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej. Składają
się na niego oryginalne drewniane
okładziny ścian i drzwi, meble,
kominki oraz zegar. Zachowały
się także obrazy. W sali konferencyjnej są to personifikacje handlu
i przemysłu, ognia, wiatru, wody
i światła, a w gabinecie dyrektora – obrazy o tematyce hutniczej
i z motywami roślinnymi.
Cena wywoławcza nieruchomości
(sprzedawanej i przeznaczonej do
zagospodarowania łącznie z działką, na której jest posadowiona
dyrekcja oraz z sąsiednią niezabudowaną działką o powierzchni
562 m2) wyniesie 6 918 000 zł
brutto. 

(kik)

Tak będzie świętować wojsko!
Z okazji Święta Wojska Polskiego gliwicki garnizon przygotowuje coś specjalnego – 14 sierpnia zaplanowano pokaz sprzętu wojskowego
i uroczystą defiladę. W ten sposób wojskowi upamiętnią zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku.
Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przypada
15 sierpnia, ale gliwiccy żołnierze zapraszają mieszkańców do
wspólnego świętowania już we
wtorek 14 sierpnia. O godz. 17.00
na pl. Krakowskim rozpocznie
się pokaz wojskowego sprzętu,
w tym wozów bojowych. O godz.
19.30 w kościele garnizonowym
pw. św. Barbary (ul. św. Barbary
2) rozpocznie się msza święta
w intencji armii.

Po zakończonych uroczystościach,
około godz. 21.00, zaplanowano
bardzo widowiskową defiladę
pododdziałów jednostek wojskowych na czołgach, pojazdach
ciężarowych i pojazdach wojsk
specjalnych. Przegląd wojsk rozpocznie się na pl. Krakowskim,
następnie uczestnicy przejadą
do jednostki wojskowej przy
ul. Andersa. Na trasie pojazdów
bojowych są ulice Strzody, Wyszyńskiego, Orlickiego oraz Wyspiańskiego. W czasie przemarszu
i defilady kierowcy powinni liczyć
się z utrudnieniami w ruchu.

(mm)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Po liturgii, około godz. 20.15,
uczestnicy przemaszerują ulicą
Wyszyńskiego na pl. Piłsudskiego.
Tam odbędzie się apel pamięci
oręża polskiego i salwa honorowa. Zostaną także złożone wieńce

i wiązanki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
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SPORT/OGŁOSZENIA

GTK w pełnym
składzie

Piast na czele tabeli!

Amerykanin Damonte Dodd, występujący ostatnio
w Meksyku, został nowym zawodnikiem GTK Gliwice.
Do zespołu dołączyli też Mateusz Szlachetka i Daniel
Dawdo, członkowie młodzieżowych reprezentacji Polski.
Gliwicka drużyna liczy w tym momencie 12 koszykarzy
i jest gotowa na sezon 2018/2019.
się z piłką i odnajduję się w każdej
sytuacji – zapowiada.

GTK stawia
na młodzież!

Damonte Dodd ma za sobą akademickie występy sportowe na macierzystym Uniwersytecie Maryland, grę na bezpośrednim
zapleczu ligi NBA, czyli w G-League
oraz w meksykańskim Aguilas Durads de Durango. Po przygodzie
w Ameryce Środkowej „Doddzilla”,
bo taki przydomek zyskał mierzący
211 cm zawodnik, postanowił kontynuować karierę w Europie. Wybór padł na Polskę i GTK Gliwice.
– Zdecydowałem się na taki ruch,
ponieważ klub gra w najwyższym
klasie rozgrywkowej i ma bardzo
dobrego szkoleniowca – wyjaśnia
koszykarz. – Moim zadaniem będzie pomóc drużynie w każdym
aspekcie gry. Wiem, że jestem
postrzegany jako gracz defensywny, ale zapewniam, że potrafię
wiele innych rzeczy. Wiem, jak
zdobywać punkty, dobrze czuję

GTK od poniedziałku rozpoczęło
intensywne przygotowania do
sezonu – na razie w „krajowym”
zestawieniu. Szansę na treningi
z seniorami otrzymali także wyróżniający się juniorzy: Michał
Spinczyk i Szymon Wąsik.
(kik)

Niebiesko-Czerwoni wygrali swoje trzecie spotkanie w tym sezonie i objęli fotel lidera
Lotto Ekstraklasy. Gliwiczanie przed własną publicznością pokonali Zagłębie Lubin 2:1.
Trener Waldemar Fornalik zachował spokój na konferencji po
wygranym meczu, choć przyznał,
że to przyjemne uczucie wygrać
trzeci mecz z rzędu. – Na pewno
to frajda zdobyć komplet punktów w trzech kolejkach – zauważył opiekun gliwiczan. – Z tego
zwycięstwa będziemy się jednak
cieszyć jeszcze tylko jeden dzień.
Od poniedziałku czeka nas analiza

i przygotowania do kolejnego meczu – dodał szkoleniowiec.
– Uważam, że wygraliśmy nieprzypadkowo. Byliśmy drużyną,
która kontrolowała mecz i dążyła
do zdobywania goli. Może stracona bramka nieco zachwiała naszą
wiarę w siebie, ale po przerwie
pokazaliśmy konsekwencję i dzięki
cierpliwej grze zdobyliśmy gola.

fot. www.piast-gliwice.eu

fot. archiwum GTK

W barwach GTK Mateusz Szlachetka i Daniel Dawdo rozpoczynają wielką przygodę z koszykarską ekstraklasą. – GTK to świetna
szansa na dalszy rozwój. Granie
i trenowanie z innymi zawodnikami o większych umiejętnościach
powinno zaprocentować – podkreśla Daniel.

Chcę również podkreślić, że znaliśmy atuty Zagłębia i nie mogliśmy się zupełnie „otworzyć”,
bo lubinianie to drużyna, która
świetnie czuje się w ataku szybkim. Na szczęście udało nam się
zniwelować atuty naszych rywali
– analizował Waldemar Fornalik.
Trener Piasta odpowiedział również na pytanie, skąd tak dobry
początek sezonu w wykonaniu
Niebiesko-Czerwonych. – Uważam, że w ludzi trzeba wierzyć.
Łatwo jest poddawać pod osąd
i krytykować, a trudniej starać się
dostrzegać wartość w ludziach.
Mamy w Gliwicach zespół, który
pewnie przegra niejedno spotkanie. Ale jest to grupa ludzi,
która się rozumie i dobrze razem
funkcjonuje, bo jeden pomaga
drugiemu. Wiele spraw podporządkowanych jest dobru zespołu
– zakończył szkoleniowiec.
Biuro Prasowe GKS Piast SA

KOMUNIKATY
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice (zamawiający),

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji, wprowadzenie C.O.
z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z wykonaniem łazienek, instalację
gazową, dobudowę i uporządkowanie przewodów kominowych
w budynku przy ul. Szarej 2 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Budowa sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Zielnej w Gliwicach – Etap I.
Termin składania ofert:
13 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
13 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

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

6

ZAKŁAD POGRZEBOWY MZUK
Gliwice, ul. Raciborska 12,
tel. 32/231-51-38
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
POGRZEBÓW I USŁUGI
CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi,
chłodnia, formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę.
Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy:
503-191-150
Długoletnie doświadczenie
gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamierzenia budowlanego pn.:
„Modernizacja lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogów
kodu referencyjnego 1B”.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 8.30
w siedzibie zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonawcze, obowiązki wykonawcy
i zamawiającego i inne dane niezbędne
do przygotowania i złożenia oferty oraz
przystąpienia do przetargu (w tym forma
wadium) zawarto w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, zamieszczonej
na stronie internetowej zamawiającego
do 30 sierpnia br., wraz z dokumentacją
techniczną zamierzenia budowlanego
obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa lotniska użytku
wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz
z dostosowaniem go do potrzeb lotniska
użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia
do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej” z 25 sierpnia 2017 r.,
wykonany przez firmę „innebo group”
sp. z o.o. Warszawa;

• projekt wykonawczy pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa lotniska użytku
wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz
z dostosowaniem go do potrzeb lotniska
użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia
do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej” z 25 stycznia 2018 r.,
wykonany przez firmę „innebo group”
sp. z o.o. Warszawa (część 1. Projekt
architektury, część 2. Projekt drogowy,
część 3. Projekt instalacji elektrycznych,
część 4. Projekt instalacji sanitarnych,
część 5. Specyfikacje techniczne, część
6. Przedmiar).
Powyższe dokumenty można uzyskać od
zamawiającego w terminie od 3 sierpnia do
29 sierpnia 2018 r. w jego siedzibie
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16,
w godzinach pracy: 8.00 – 15.00, w formie
elektronicznej, po złożeniu pisemnego
oświadczenia (podpisanego przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta) o wykorzystaniu jej wyłącznie na rzecz
złożenia oferty w niniejszym przetargu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć w siedzibie zamawiającego do
30 sierpnia 2018 r. do godz. 8.30, w jednym
egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta,
z oznaczeniem przetargu, na jaki została
złożona oraz jego terminu.
Posiedzenie komisji przetargowej, w czasie
którego (w części niejawnej) przeprowadzone zostanie sprawdzenie złożonych ofert
pod względem formalnym, rozpocznie się
30 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie
GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. W. Pola
16, w sali nr 110.
Posiedzenie komisji przetargowej, w czasie
którego (w części jawnej) zostanie przeprowadzona licytacja w dół, rozpocznie
się w 31 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00,
w siedzibie GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. Wincentego Pola 16, w sali nr 110.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także
zlecenia realizacji tylko części przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Szczegóły na stronie http://gapr.pl/
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ZDROWIE I REKREACJA

Elektrośmieci
NIE WRZUCAJ
do śmieci!

Defibrylatory trafiły
do gliwickich strażników

Specjalnie oznakowany samochód będzie czekał na mieszkańców między godz. 10.00 a 13.00
na parkingu przy katedrze (przy
ul. Ziemowita). Do recyklingu
będzie można przekazać stary
albo zepsuty sprzęt elektryczny
i elektroniczny: pralki, lodówki,
komputery, telefony, świetlówki
oraz inne urządzenia zasilane na
prąd albo baterie.

fot. S. Schweihofer/CC0

Warto pamiętać, że poza mobilnymi punktami, elektrośmieci
można oddawać w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów

fot. Straż Miejska w Gliwicach

W sobotę 18 sierpnia odbędzie się miejska zbiórka
elektroodpadów. W Śródmieściu będzie można oddać
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mobilnym
punkcie odbioru.
Komunalnych, który znajduje się
przy ul. Rybnickiej (przy składowisku odpadów komunalnych)
i jest czynny od poniedziałku do
piątku między godz. 7.00 a 17.00
oraz w soboty między godz. 7.00
a 13.00.
Zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego nie wolno wrzucać do kontenera na odpady komunalne! Szkodliwe substancje,
takie jak rtęć, freon czy kadm,
mogą wydostać się na zewnątrz
i przeniknąć do gleby i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie
dla środowiska, a także zdrowia
i życia ludzi.
Zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Ze środków, które samorząd
pozyskuje sprzedając odpady,
kupowany jest sprzęt sportowy
dla gliwickich szkół i przedszkoli.
Harmonogram zbiórek elektroodpadów w 2018 roku jest dostępny na stronie www.gliwice.eu
w zakładce EKOLOGIA.

(mm)

5 radiowozów Straży Miejskiej w Gliwicach zostało wyposażonych w defibrylatory AED, które mogą przywrócić
poprawny rytm serca u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Przenośne aparaty na stałe trafiły do pojazdów, które
są najczęściej używane przez patrole interwencyjne.
Szybka reakcja może uratować
życie osobie, u której doszło do
zatrzymania akcji serca. W takich
sytuacjach bardzo pomocny jest
defibrylator, którego działanie
ma doprowadzić do wznowienia pracy tego najważniejszego
organu. – Patrolujący miasto
strażnicy często jako pierwsi są
wzywani do nieprzytomnych
osób. Dzięki defibrylatorom gliwiczanie zyskają większe poczucie
bezpieczeństwa, a funkcjonariusze łatwiej i szybciej udzielą
pomocy w nagłych sytuacjach

– mówi Bożena Frej, naczelnik
Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej
w Gliwicach.
Urządzenia, w które została wyposażona gliwicka Straż Miejska,
są proste w obsłudze. Aparat
dzięki poleceniom głosowym
prowadzi osobę udzielającą
pierwszej pomocy przez całą procedurę. Komendy są wydawane
w jasny i prosty sposób, co sprawia, że nie da się popełnić błędu
podczas defibrylacji. Co więcej,

urządzenie nie zadziała, jeśli nie
jest prawidłowo podłączone.
Defibrylatory znajdują się w 5 radiowozach, z czego 4 to auta
interwencyjne. Każdy z tych samochodów dodatkowo został
oznaczony specjalną naklejką,
informująca o posiadaniu tego
ważnego dla ratowania życia urządzenia. – Całkowity koszt wszystkich defibrylatorów to prawie
25 tysięcy złotych z budżetu Straży Miejskiej w Gliwicach – mówi
Bożena Frej. 
(kr)

Odmień swoje podwórko! Rowerzysto,
Miasto Gliwice zachęca do udziału w pierwszej edycji konkursu „Przyjazne podwórko”. Na modernizacje gliwickich podwórek można otrzymać dotacje rzeczowe
o wartości do 20 tys. zł!

Na odmianę gliwickich
podwórek miasto
przeznaczy w tym roku
300 tys. zł.

– Do konkursu mogą być zgłaszane podwórka znajdujące się na
terenie Gliwic, będące w administracji wnioskodawcy – tłumaczy
Iwona Janik, rzecznik prasowy
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który organizuje konkurs
„Przyjazne podwórko” w imieniu
Prezydenta Miasta Gliwice.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją i dopiskiem „Przyjazne podwórko” należy składać
do 20 sierpnia (do godz. 14.30)
w sekretariacie Miejskiego Za-

rządu Usług Komunalnych przy
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Realizacja przedsięwzięcia powinna
zakończyć się do 30 listopada br.

We wrześniu gliwiccy rowerzyści będą mieli do dyspozycji na starówce 17 nowych stojaków rowerowych.
Przy każdym będzie można przypiąć dwa rowery.
8 nowych stojaków pojawi się na
Rynku. Będą wyposażone w gumowe odbojniki chroniące ramę
roweru przed uszkodzeniem. Zastąpią dotychczasowe parkingi
rowerowe, które po odnowieniu
zostaną przeniesione w rejon alei
Przyjaźni, Miejskiej Komendy
Policji przy ul. Powstańców Warszawy oraz przy pl. Piłsudskiego
(w rejonie budynku nr 5a).
To nie wszystko, 9 kolejnych stalowych stojaków zostanie zainstalowanych na ulicach gliwickiej

starówki. Przy ul. Basztowej oraz
przy skrzyżowaniu Wysokiej i Bytomskiej zostaną zamontowane
po dwa stojaki, jeden stanie
przy ul. Matejki, a kolejny – na
skrzyżowaniu Krupniczej i Górnych Wałów. 3 stojaki zostaną
zamontowane przy skrzyżowaniu
ul. Krupniczej i Grodowej – od
strony ul. Krupniczej.
Nowe stojaki mają pojawić się do
połowy września. Koszt inwestycji
to 23,5 tys zł. Zostanie sfinansowana z miejskiego budżetu.  (kr)

Szczegóły konkursu można znaleźć
w regulaminie dostępnym na stronie MZUK www.mzuk.gliwice.pl.
Przypominamy, że Miasto nie
zapomina również o najmłodszych – od lat organizuje konkurs
„Gliwickie Place Zabaw”, doposażając miejsca rekreacji małych
gliwiczan.
(mf)
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fot. Pixabay

Konkurs skierowany jest do
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także do organizacji
pozarządowych, kościołów oraz
innych związków wyznaniowych
posiadających osobowość prawną. Aby wziąć w nim udział, należy
przygotować wniosek przedstawiający koncepcję lub projekt
zagospodarowania podwórka
wraz z nasadzeniami. Zwycięzcy
otrzymają materiały budowlane
lub elementy małej architektury
potrzebne do realizacji pomysłu
o wartości do 20 tys. zł.

fot. Pixabay

Rusza pierwsza edycja konkursu
„Przyjazne podwórko”, który
umożliwi stworzenie kolejnych
przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych dla gliwiczan. Kto
może złożyć wniosek i uzyskać
dotację?

zaparkuj bezpiecznie
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Festiwal Miasta
Złota Rybka
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8 i 9 września,
park Chopina
Żeby poczuć się jak nad morzem, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Gliwic – 8 września rusza dwudniowy Festiwal
Miasta Złota Rybka 2018. Zaplanowano fantastyczną paradę
przebierańców, wielkie świetlne widowisko, koncerty pod
gołym niebem i zawody sportowe. Wilki morskie i szczury
lądowe – wszyscy na pokład! Wstęp wolny! Impreza rozpocznie
się 8 września o godz. 14.30, a dzień później wystartuje o godz. 12.00.

Sąsiedzi

The Jazz
Miglance

Sylwia
Grzeszczak

Więcej na www.biblioteka.gliwice.pl

Bednarek

Gwiazdy osłodzą
koniec wakacji
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7 września, plac Krakowski

Nieuchronnie zbliżający się koniec wakacyjnej laby może osłodzić tylko
Muzyczne pożegnanie wakacji! 7 września na placu Krakowskim zagrają
gwiazdy muzyki polskiej – Sylwia Grzeszczak, Kamil Bednarek i zespół InoRos.
Początek – godz. 18.00.
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Innowacje, piknik
i Lao Che. 10 lat
Nowych Gliwic
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Dobra zabawa

14 i 15 września, Nowe Gliwice

Festiwal Innowacji i Technologii, piknik naukowo-technologiczny oraz świetne,
plenerowe koncerty – obchody 10. rocznicy powstania Centrum Edukacji i Biznesu
„Nowe Gliwice” zapowiadają się bardzo interesująco!
14 września odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Innowacji i Technologii. 15 września przy
ul. Bojkowskiej 37 zaplanowano Piknik Naukowo-Technologiczny Pik Tech z udziałem Politechniki Śląskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach oraz firm z sektora wysokich technologii.
Na finał obchodów organizatorzy przewidują wielki koncert plenerowy. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół Lao Che.

Więcej na gapr.pl
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Żegnamy lato na polską nutę

Lao Che

2 września, park Chopina

Klinger

Marcin Wyrostek
& Corazon
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2 września w parku Chopina szykuje się wielkie wydarzenie. Gliwicka Orkiestra Kameralna pojawi się na scenie
z Marcinem Wyrostkiem, który wraz ze swoim zespołem Corazon wystąpi w Gliwicach „Na pożegnanie lata”.
Początek – godz. 19.00.
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Więcej na kultura.gliwice.eu
9

OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

OFERTY PRACY
Numer naboru: GCOP.KD.210.10.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,
44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko
podinspektora – specjalisty ds. działań partnerskich,
w wymiarze pełnego etatu (tj. 1 etatu).

Zarząd Budynków
Miejskich
I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów
nieograniczonych na:
--------------------------------------------------------------

Wykonanie termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 52A
w Gliwicach wraz z wprowadzeniem
C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej.
Termin składania ofert:
21 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
21 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00
--------------------------------------------------------------

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 54 w Gliwicach wraz z wprowadzeniem C.O.
i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej.
Termin składania ofert:
21 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
21 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00
--------------------------------------------------------------

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Gliwicach, wprowadzenie
C.O. oraz C.W.U. z sieci ciepłowniczej
miejskiej wraz z wykonaniem łazienek, instalacji gazowej.
Termin składania ofert:
22 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
22 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00
--------------------------------------------------------------

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz
opaski wokół budynku przy ul. Lotników 33-37 w Gliwicach.
Termin składania ofert:
22 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
22 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00
--------------------------------------------------------------

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Wybrzeże
Wojska Polskiego 7 w Gliwicach wraz
z wprowadzeniem C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej.
Termin składania ofert:
23 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
23 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00
--------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na
www.zbmgliwice.pl

OFERTY PRACY

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, współpracującymi w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej,
• prowadzenie działalności upowszechniającej
nt. przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej, korzystających z Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej,
• prowadzenie i aktualizacja baz danych o podmiotach, grupach i osobach indywidualnych skupionych
w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej oraz
potencjalnych beneficjentach,
• tworzenie i rozwój lokalnych partnerstw i porozumień, sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej,
• konsultacje w zakresie funkcjonowania sektora
ekonomii społecznej, wsparcia sektora, działań
systemowych,
• współpraca z PUP, OPS, ROPS itp.,
• promowanie form aktywności społecznej i zawodowej wykorzystującej podmioty ekonomii społecznej,
promowanie produktów i usług przedsiębiorstw
społecznych, lobbowanie na rzecz przedsiębiorstw
społecznych.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• wykształcenie średnie oraz staż pracy – min. 2 lata,
• doświadczenie w działaniach sieciujących, animacyjnych, tworzenia partnerstw – udokumentowane
świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami
lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
• znajomość lokalnych organizacji pozarządowych.
Dodatkowe wymagania:
• umiejętność aktualizacji stron www opartych na
systemach zarządzania treścią,
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej,
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
i urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP
(tj. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00
oraz niektóre soboty),
• doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju
przedsięwzięć typu konferencje, spotkania sieciujące, spotkania doradcze, warsztaty – udokumentowane świadectwem pracy, porozumieniem
wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja
pracy, samodzielność, kreatywność.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, filia Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35 w Gliwicach.
2. Warunki pracy: system pracy równoważny, możliwa praca w soboty, praca z  urządzeniami biurowymi, w tym z monitorem ekranowym powyżej
dobowego wymiaru czasu pracy, praca w terenie,
wyjazdy służbowe, praca z ludźmi.
3. Umowa o pracę, zawarta na czas realizacji projektu
unijnego. Zawarcie umowy nastąpi po podpisaniu
umowy o dofinansowanie projektu.

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na
stanowisku konserwatora w Dziale Stadionów
Sportowych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Liczba etatów: 1
Termin zatrudnienia: od zaraz
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zasadnicze
zawodowe,
• prawo jazdy kat. BE lub T,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu).
Mile widziane:
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• uprawnienia do obsługi kotłowni
gazowej,
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie
należało:
• wykonywanie prac porządkowych
(m.in. sprzątanie, koszenie trawy,
grabienie, wyznaczanie linii boisk),
• bieżąca konserwacja urządzeń
oraz pomieszczeń znajdujących się
w użytkowaniu obiektu,
• nadzór nad obiektem oraz pilnowania ładu i porządku,
• obsługa klientów obiektu (udzielanie informacji dotyczących pracy
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obiektu, przyjmowanie rezerwacji,
nadzór nad przestrzeganiem regulaminu),
• obsługa imprez sportowych.
Oferty należy składać w Dziale Spraw
Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35)
w terminie do 14 sierpnia 2018 r.
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 922)”,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl),
• Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie
do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00, w siedzibie
głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat,
II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem
„Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor
– specjalista ds. działań partnerskich”, numerem
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje
data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 23 sierpnia 2018 r. O dokładnych
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1260):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu
najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe.
2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji
Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji
Pozarządowych lista kandydatów spełniających
wymagania formalne umieszczana jest na stronie
internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska
kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,
ul. Reymonta 18a,
zatrudni pracownika na stanowisku
KONSERWATORA
w wymiarze 1/2 etatu od 16 sierpnia 2018 r.
Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
• wykształcenie minimum zawodowe,
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku
„konserwator”.
Wymagania pożądane:
• zdolności manualne, techniczne,
• dodatkowe uprawnienia, np. energetyczne SEP do 1 kV lub spawalnicze,
• prawo jazdy kat. B.
Cechy charakteru:
• samodzielność, sumienność, dobra
organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
list motywacyjny,

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

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

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

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

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego
rozkładu jazdy i harmonogramu
pracy, obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.

Dokumenty należy składać w terminie
do 13 sierpnia 2018 r. w sekretariacie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza
ul. Reymonta 18a w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/237-09-28.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy
kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie.

Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

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

• życiorys zawodowy zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a 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)”.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
nabór nr KD.210.30.2018.AB-3

NIERUCHOMOŚCI
nabór nr KD.210.28.2018.ZA-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale
Architektury i Budownictwa,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska
urzędnicze w Wydziale
Zamówień Publicznych,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok
pokoju 354).

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 20 sierpnia 2018 r. do godz.
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 24 sierpnia 2018 r. do godz.
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/238-56-50.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/238-56-50.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
poszukuje kandydatów do pracy na dwa wolne miejsca
na stanowisku pracownika socjalnego.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• praca socjalna,
• prowadzenie indywidualnych i grupowych form wsparcia,
• pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie
pokonywać przyczyny trudnej sytuacji życiowej,
• skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji
ww. zadań,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu
przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków
zjawisk społecznych.
Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku:
• posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. DzU
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do
korzystania w pełni z praw publicznych,
• znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu
pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych dotyczących realizacji
wsparcia z zakresu włączenia społecznego.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,
• uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,
• oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą: „za zgodność z oryginałem”.
CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.
Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do 20 sierpnia
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32/335-96-27 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 2 sierpnia 2018 r.

• elektryk zmianowy
wykształcenie zawodowe lub średnie, podstawowe
doświadczenie zawodowe, obsługa maszyn i urządzeń,
zakres obowiązków: bieżące naprawy maszyn i urządzeń, utrzymanie ruchu, trzy zmiany, miejsce pracy:
Sierakowice koło Gliwic;

• monter wentylacji
wykształcenie zawodowe techniczne, doświadczenie
zawodowe: 5 lat, umiejętności techniczno-montażowe,
montaż instalacji wentylacyjnych w przemyśle, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant wózków sklepowych
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, prawo
jazdy kat. B, zakres obowiązków: obsługa urządzenia
myjącego CleaningSystem, obsługa urządzenia ciśnieniowego (Karcher), przyprowadzanie i odprowadzanie
wózków i koszy sklepowych we wskazane miejsca,
dbałość o czystość i porządek w miejscu wykonywania
pracy, prowadzenie dokumentacji, rozpoczęcie pracy
po uprzednim szkoleniu z wykonywania usługi, praca
wraz z osobą doświadczoną, umowa o dzieło, miejsce
pracy: teren kraju;

• sprzedawca w stacji paliw
wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie,
książeczka sanitarno-epidemiologiczna, uprawnienia
LPG mile widziane, zakres obowiązków: obsługa kasy
fiskalnej, sprzedaż art. spożywczych, sprzedaż paliwa,
dwie zmiany, praca w Gliwicach;

• operator magazynowy
wykształcenie podstawowe, rozładunek i załadunek
towaru, rozmieszczenie towaru na właściwych miejscach składowania, przygotowanie towaru do wysyłki,
obsługa wózka widłowego, dwie zmiany, miejsce pracy:
Kleszczów;

• kucharz
wykształcenie: brak wymagań, prowadzenie całej kuchni, znajomość kuchni, przepisów i technologii kuchni
ukraińskiej i ormiańskiej, umowa-zlecenie, miejsce
pracy: Gliwice;

• magazynier
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań, zakres
obowiązków: prace magazynowe, uprawnienia na wózki
widłowe wysokiego składowania (boczne), trzy zmiany,
miejsce pracy: Kleszczów.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
1. Lokalizacja: przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 946, obręb Kłodnica,
KW nr GL1G/00035007/0,
użytek B – tereny mieszkaniowe,
powierzchnia gruntu 0,0372 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w centralnej części miasta
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Okolica dobrze skomunikowana. Nieruchomość o kształcie
nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, brak możliwości
optymalnego wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe. Sieci uzbrojenia terenu w bezpośrednim zasięgu.
Nieruchomość częściowo zadrzewiona. Na działce
zlokalizowany jest przystanek autobusowy, w związku
z powyższym, przed jej zbyciem, zostanie na niej ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność
gruntowa na rzecz Miasta Gliwice, polegającą na prawie
korzystania z części nieruchomości o pow. 10 m2, niezbędnej do korzystania z wiaty przystankowej oraz jej
eksploatacji i modernizacji.
Na nieruchomości zlokalizowane jest ogrodzenie z siatki
zgrzewnej oraz płytki chodnikowe nie stanowiące własności Miasta Gliwice, tym samym nie stanowią przedmiotu
sprzedaży.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalonym przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r.,
poz. 2909, działka nr 946, obręb Kłodnica, znajduje się
na terenie opisanym symbolem: 25 M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy
– istniejące. Dla terenów oznaczonych symbolami od
1 M do 46 M ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne, służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo, dla terenu sąsiadującego z opiniowaną działką, który stanowi drogę publiczną (ul. Toszecką) oznaczoną
symbolem 02 KDG 1/2, w rozdziale 10 pt.: „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej”, §17, pkt 2, ppkt 4, lit. b) ww.
planu ustalono zakaz realizacji nowej zabudowy (w tym
rozbudowy istniejącej) na terenach sąsiednich bliżej niż
16,0 m, licząc od krawędzi jezdni. Ponadto ww. teren leży
w granicach ścisłego obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 102 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1030,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na
podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 września 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 10 300,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 946, obręb Kłodnica oraz wpisać,
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 24 września 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
29 października 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt i położenie działki
nr 946 nie może ona stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, może natomiast
służyć poprawie warunków zagospodarowania przyległych
nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie w drodze
przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych działek
oznaczonych nr 943, 944, 947, obręb Kłodnica.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej)
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetargową na
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej
wg stanu na dzień 24 września 2018 r. W przypadku, gdy
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty,
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu
ograniczonym w terminie do 24 września 2018 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6283/2018
z 17 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę
nr 946, obręb Kłodnica, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie
jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6283/2018
z 17 maja 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 121
z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,
poz. 1490).

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
cych przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15
ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu
• 11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięnieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),
stwa 21, Gliwice 44-100).
tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 1490).
• 11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia Parlamentu • 11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spraz ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
wych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do
o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Poli• 11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu
tyką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi
nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględprzez Urząd Miejski w Gliwicach.
niających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postę- • 11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
powania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania
w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofanajkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników
jącego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza
postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników,
możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków
prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia
i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest
jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art.
wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na prze41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomotwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
ściami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
• 11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązują-

Organizator przetargu informuje, iż:
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
1. Termin i miejsce przetargu:
22 października 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 106.
2. Przedmiot sprzedaży:
prawo własności:
• niezabudowanej działki nr 91, obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017378/9),
• niezabudowanej działki nr 94, obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017628/7),
• niezabudowanej działki nr 98, obręb Bojkowskie Pola
(KW nr GL1G/00017800/7),
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, o łącznej powierzchni
3,0867 ha.
I ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony
16 stycznia 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony
20 czerwca 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 530 300,00 zł
Wadium: 653 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 65 310,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4214/17 z 8 marca 2017 r.
– na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIII/579/2017
z 9 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
prawa własności działek nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola.
3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 91, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 1,1107 ha,
KW nr GL1G/00017378/9, użytek: „RIIIb”, „RIVa” – grunty orne;
• działka nr 94, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 0,9881 ha,
KW nr GL1G/00017628/7, użytek: „RIIIb”, „RIVa” – grunty orne;
• działka nr 98, obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 0,9879 ha,
KW nr GL1G/00017800/7, użytek: „RIIIb” – grunty orne.
4. Opis nieruchomości
Działki nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola, położone są w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej. Otoczenie nieruchomości
stanowią pola rolne i nieużytki. Na południe od przedmiotowego
terenu przebiega autostrada A4. Północna część działek nr 91
i 94 została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obwodnicę.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje
się przyszłościowo, po północnej stronie działki nr 94, budowę
odcinka trasy rowerowej nr 32 i 50.
Działki stanowią teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany. Kształt działek zbliżony jest do prostokątów, o szerokości ok.
36 – 38 m (działki nr 94 i 98) oraz ok. 47 – 48 m (działka nr 91).
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Na północ od działek nr 91 i 94 przebiega sieć gazowa. Na południe od działki
nr 98 przebiega sieć elektroenergetyczna. Warunki podłączenia
poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich
dostawcami.
W rejonie działki nr 94, po działkach nr 200/2, 201 i 214, obręb
Bojkowskie Pola, wytyczone są szlaki rowerowe. Przyszły właściciel działki nr 94 nie powinien swoim działaniem powodować
uszkodzeń nawierzchni ww. szlaków.
Odwodnienie terenu działek w gestii właściciela. W granicach
przedmiotowych nieruchomości przechodzi prawdopodobnie
sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Aktualnie dz. nr 91, 94 i 98 stanowią tereny rolne. Dojazd do
ww. działek, rozumiany wyłącznie jako ruch pojazdów i ma-

szyn rolniczych, może być zatem realizowany w różny sposób
(w przypadku terenów rolniczych nie wymaga się określenia
sposobu dostępu do drogi publicznej).
Określenie możliwości docelowego skomunikowania przedmiotowych działek z drogą publiczną, mając na uwadze założenia
m.p.z.p. dla tego obszaru (17UPn – usługi, produkcja, logistyka,
składowanie, magazynowanie), wymaga uzyskania dodatkowych informacji i danych, m.in. odnośnie: prognozowanego
natężenia ruchu kołowego, jego struktury rodzajowej i kierunkowej, koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego
czy bilansu parkingowego. Niniejsze jest niezbędne do sformułowania warunków optymalnego i bezpiecznego dojazdu,
zgodnego z warunkami technicznymi oraz z przeznaczeniem
działek i sposobem ich użytkowania.
Dodatkową trudnością w ustaleniu sposobu skomunikowania
przedmiotowych działek z drogą publiczną stanowi sposób
ich potencjalnego zagospodarowania. Czy analizowane działki
będą tworzyły samodzielne nieruchomości, czy może zespolone
kompleksy nieruchomości wraz z działkami sąsiednimi. Uzyskanie wiedzy w tym aspekcie, wraz ze znajomością wartości
poszczególnych parametrów ruchu, ma kluczowe znaczenie dla
określenia możliwości skomunikowania danej działki z drogą
publiczną.
Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oddziaływania
inwestycji budowy planowanej obwodnicy miejskiej na odcinku
pomiędzy ulicą Rybnicką a ulicą Bojkowską (północne fragmenty
działek nr 91 i 94 znajdują się w korytarzu drogi oznaczonej
w m.p.z.p. jako Obw/10-G2/2).
W chwili obecnej nie istnieje infrastruktura drogowa umożliwiająca skomunikowanie przedmiotowych terenów inwestycyjnych.
Docelowo, tereny oznaczone symbolem 17UPn, obejmujące
m.in. dz. nr 91, 94 i 98, winny być komunikowane poprzez
tereny dróg wewnętrznych, drogą oznaczoną w m.p.z.p. jako
09 KDz 1/2, a następnie poprzez planowaną obwodnicę do
istniejącego układu drogowego miasta. Ewentualna realizacja
inwestycji na przedmiotowej nieruchomości winna zostać
poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki
do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie i uzależnione są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja oraz innych nieznanych na chwilą obecną okoliczności.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów
ksiąg wieczystych oraz miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie Pola, przebiega granica
pomiędzy dwoma planami zagospodarowania przestrzennego.
I) Działka 98 oraz południowe, przeważające części działek
nr 91 i 94, zgodnie z obowiązującym od 27 sierpnia 2011 r.
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4, (uchwała
IX/113/2011), znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
17 UPn – opisanym jako: tereny usługowo-produkcyjne
– nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1 UPn do 22 UPn
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz
składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
Dodatkowo, działka nr 98 oraz południowe części działek
nr 91 i 94 znajdują się:
• na obszarze ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą
od lotniska,
• w granicach strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km
od lotniska,
oraz częściowo:
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku pochodzącego od autostrady,
• w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku pochodzącego od lotniska.
II) Pozostałe, północne części działek 91 i 94, zgodnie z obowiązującą od 10 sierpnia 2001 r. zmianą miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice (uchwała
XXX/670/2001), znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
Obw/10-G2/2 – opisanym jako: ulica główna.
Dla terenu oznaczonego symbolem Obw/10-G2/2 obowiązują
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulica główna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.
Ponadto, zgodnie z § 9 tekstu ww. planu, ulica główna oznaczona
symbolem Obw/10-G2/2 (fragment ulicy miejskiej) zaliczona
została do terenów publicznych.
Wydzielenie fragmentów nieruchomości zajętych w planie pod
drogę będzie po stronie nabywcy na etapie przystąpienia do
realizacji planu, z wyłączeniem przypadku realizacji budowy
obwodnicy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496).
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe tereny
sklasyfikowane są jako RIIIb i RIVa (grunty orne klasy IIIb i IVa).
W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku inwestycji budowlanych grunty rolne klasy IIIb będą wymagały
wyłączenia z produkcji rolnej – zgodnie z rozdziałem 3 – ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1161 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej informację można uzyskać w Wydziale
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
6. Wadium
Wadium w wysokości 653 100,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 91, 94 i 98, obręb Bojkowskie
Pola; imię i nazwisko, PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być
uznane na rachunku gminy najpóźniej 15 października 2018 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
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne
nabycie nieruchomości.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y,
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby
fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
8. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4214/17 z 8 marca
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanych
działek nr 91, 94 i 98, obręb Bojkowskie Pola, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
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. Akt notarialny przenoszący prawo
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 listopada 2018 r.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez
usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie
zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12,
32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prai uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja
wa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie- 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
ruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu
21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.
– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub
tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo
osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony
prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych,
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę,
a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych,
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których 3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z nastęmowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samopujących uprawnień:
rządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym;
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostęsprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia
pu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy
lub ograniczenia ich przetwarzania,
zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką
możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

WYKAZ NR NA/1/2018
Stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6644/18 z 25 lipca 2018 r. zawierający
opis i warunki zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice
Oznaczenie
nieruchomości

Pow. ha

1.

Działka nr 119,
obr. Zatorze, KW
GL1G/00047984/9,
użytek B

0,0703

2.

Działka nr 120,
obr. Zatorze, KW
GL1G/00047984/9,
użytek B

0,0073

3.

Razem:

0,0776

Lp.

12

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomości położone na płd. od
ul. Grottgera. Działki niezabudowane
o łącznej pow. 0,0776 ha. Teren równy,
o regularnych kształtach, znajdujący
się w zasięgu sieci energetycznej,
wod.-kan. i gazowej. Dojazd do
nieruchomości odbywa się od strony
ul. Grottgera po działkach nr 117 i 118.

Zgodnie z uchwałą nr
XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.
przedmiotowe nieruchomości
gruntowe znajdują się w strefie 41M,
co oznacza tereny mieszkaniowe
o średniej intensywności zabudowy
– istniejące.

Cena netto
nieruchomości w zł
163 960,69

17 025,79

Informacja
o zbyciu
Nieruchomości
zbywane
w drodze
bezprzetargowej
mają stanowić
wkład
niepieniężny
do spółki (aport)

180 986,00

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

ZAWIADOMIENIE
Działając w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice na mocy:
• art. 8 i 136 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2018 r., poz. 121 z późń. zm.)
oraz
• art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(DzU z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm.),
w związku z zamiarem zbycia działki o nr 1363/5, położonej w Gliwicach w obrębie Stare Gliwice – stanowiącej poprzednio własność
Rudolfa Kijas/Kyas w zakresie obejmującym działki o nr arch. 8 i 9, nabyte
na Skarb Państwa w trybie przedwywłaszczeniowym aktem notarialnym
Rep. A nr 3529/79 z 26 kwietnia 1979 r.
– zawiadamiam spadkobierców o możliwości wystąpienia do Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej, z wnioskiem o zwrot nieruchomości działki o nr 1363/5
w zakresie działek o arch. nr 8 i 9, obręb Stare Gliwice, w terminie
trzech miesięcy od skutecznego doręczenia zawiadomienia poprzez
ogłoszenie publiczne, tj. do 26 listopada 2018 r.

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej
www.gliwice.eu od 31 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Możliwym jest bowiem, iż na ww. nieruchomości nie został zrealizowany
cel wywłaszczenia.

Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o ich nabycie, tj. do 5 września 2018 r.
Po bezskutecznym upływie tego terminu nieruchomości zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

Jednocześnie informuję, iż zwrot nieruchomości będzie skutkował koniecznością zwrotu Miastu Gliwice zwaloryzowanej kwoty otrzymanego
odszkodowania za ww. nieruchomość.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 121 z późn. zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
1. Lokalizacja: przy ul. Tokarskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1067, obręb Ostropa
Północ, KW nr GL1G/00033546/6,
użytek B – tereny mieszkaniowe,
powierzchnia gruntu 0,0168 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w zachodniej
części miasta w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowej. Dostępność obiektów:
handlu oraz usług. Okolica dobrze
skomunikowana. Kształt nieregularny,
zbliżony do prostokąta, brak możliwości optymalnego wykorzystania pod
budownictwo mieszkaniowe. Sieci
uzbrojenia terenu w bezpośrednim
zasięgu. Dostępność komunikacyjna:
pełna do asfaltowej drogi publicznej
w dobrym stanie technicznym. Brak
uciążliwości i ograniczeń w korzystaniu
z nieruchomości. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Umiarkowany poziom
hałasu, w najbliższym sąsiedztwie dużo
nasadzeń i zieleni.
W granicach przedmiotowej działki
prawdopodobnie przechodzi siec drenarska, w momencie przeprowadzania
jakichkolwiek prac należy zwrócić na
nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest
do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Przez działkę przebiega kanał kanalizacji
deszczowej, zatem przed zbyciem zostanie ustanowiona nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność przesyłu, na
rzecz Miasta Gliwice, w zakresie sieci
kanalizacji deszczowej Ø 400 o długości
4 m, co wraz ze strefą ochronną daje powierzchnię służebności 9 m2. Służebność
będzie polegała na prawie korzystania
z przebiegających przez tę nieruchomość urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu
prawidłowej ich eksploatacji, w tym
dokonywania przeglądów, pomiarów,
konserwacji, modernizacji i remontów,
jak również wymiany urządzeń na nowe.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami
miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona
jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała Rady
Miejskiej nr III/14/2010 z 16 grudnia
2010 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Śl. nr 33 z 10 lutego 2011 r., poz. 598)
działka nr 1067 położona jest na terenie
opisanym symbolem 18 MNU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy oraz w niewielkiej południowej
części na terenie opisanym symbolem
8 KDL 1/2, co oznacza tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Przeznaczenie podstawowe dla symbolu
18 MNU:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne
wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi,
z uwzględnieniem ograniczeń dla
strefy oddziaływania autostrady,
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy
oddziaływania autostrady.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: korty tenisowe,
boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,

d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze,
garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenu oznaczonego symbolem
8 KDL 1/2 – części ul. Tokarskiej, plan
ustala szerokość w liniach rozgraniczających 7 – 17,00 m, z poszerzeniem
w miejscach skrzyżowań zgodnie z rysunkiem planu.
Wg informacji z Zarządu Dróg Miejskich
nie planuje się rozbudowy ul. Tokarskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 30 720,00 zł
Minimalne postąpienie: 310,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania
23% podatkiem VAT na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 września
2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
działki nr 1067, obręb Ostropa Północ,
odbył się 9 lipca 2018 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31 A i zakończył się wynikiem
negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 3100,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując
przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem przelewu „Przetarg,
dz. nr 1067, obręb Ostropa Północ, oraz
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy
najpóźniej 14 września 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży
nastąpi do 22 października 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt i położenie działki nr 1067 nie może ona
stanowić samodzielnej nieruchomości
do odrębnego zagospodarowania, jak
i drogi dojazdowej do działki gminnej
nr 1066, może natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, zatem celowym
jest jej zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych działek oznaczonych
nr 1064, 1068, obręb Ostropa Północ.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego nie później niż dzień przed
wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłata wadium jest równoznaczna ze
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym
terminie,
• okazanie na przetargu dowodu
osobistego przez osobę/y, na rzecz

której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego lub sporządzone
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Weryfikacja osób uprawnionych do
uczestnictwa w przetargu zostanie
dokonana przez komisję przetargową
na podstawie elektronicznego wypisu
z księgi wieczystej wg stanu na dzień
14 września 2018 r. W przypadku, gdy
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie
do udziału w przetargu ograniczonym
w terminie do 14 września 2018 r. do
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-6112/2018
z 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego prawa własności
nieruchomości gruntowej obejmującej
działkę nr 1067, obręb Ostropa Północ,
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości
wykazu przedmiotowej działki, nie
wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg,
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6112/2018 z 11 kwietnia 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udziela Wydział
Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiących własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Jedności 32 – 34
w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 1509/1 o pow. 130 m2,
obręb Sośnica, użytek Bi,
KW nr GL1G/00035912/7,
• dz. nr 1510 o pow. 79 m2,
obręb Sośnica, użytek Bi,
KW nr GL1G/00116849/6,
• dz. nr 2021/1 o pow. 304 m2,
obręb Sośnica, użytek Bi,
KW GL1G/00116849/6,
(użytek Bi – inne tereny zabudowane).
3. Opis nieruchomości
Nieruchomości położone we wschodniej części miasta Gliwice. Teren dobrze skomunikowany z dostępem do
drogi publicznej – ul. Jedności, o znacznej przepustowości, generującej nadmierny hałas. Teren średnio atrakcyjny
dla działalności usługowej, w dalekiej
odległości od strefy centralnej miasta.
Na nieruchomości sąsiedniej znajduje
się kościół, stąd występuje natężenie
hałasu podczas bicia dzwonów. Kształt
regularny, zbliżony do prostokąta, korzystne ukształtowanie terenu. Nieruchomość w pełni uzbrojona w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną
oraz gazową.
Działki nr 1509/1, 2021/1 zabudowane są 2-kondygnacyjnym budynkiem
handlowo-usługowym o pow. zabudowy 117,40 m2, kubaturze 710 m3,
powierzchni użytkowej ogólnej
170,40 m2. Działka nr 1510 jest niezabudowana. Wszystkie ww. działki
tworzą funkcjonalny teren dla obsługi
budynku.
Ww. działki objęte są umową dzierżawy nr 14/GN-MW/6845/2016) zawartą na okres od 1 grudnia 2016 r.
do 30 listopada 2026 r.
Na działkach nr 2021/1 i 1510 ustanowiona jest służebności przesyłu na
rzecz PWiK Sp. z o.o.
Na działce nr 1510 oraz przed podziałem na działce nr 2021 została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz
PEC – Gliwice Sp. z o.o.
Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte zbywanej
nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXV/1062/2010
z 10 czerwca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 143
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372, przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 02 UKR, co
oznacza tereny istniejących usług kultu
religijnego, które zaliczane są do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej
zabudowy i zagospodarowania.
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi kultu religijnego,
b) usługi pożytku publicznego.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) budynki zamieszkania zbiorowego.
Budynek zlokalizowany na działkach
nr 2021/1 i 1509/1 został wzniesiony przed opracowywaniem planu.
Zgodnie z art. 35 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „tereny, których przeznaczenie plan miejscowy
zmienia, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny
sposób ich tymczasowego zagospodarowania”. Ponieważ § 52 ww. planu
stanowi, że „nie ustala się innych od
dotychczasowych, sposobów tymczasowego zagospodarowania terenów”,
ww. budynek handlowo-usługowy nadal będzie mógł być użytkowany jak
dotychczas. W ww. planie ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy,

a ww. budynek zlokalizowany jest poza
obszarem przez nią wyznaczonym, co
powoduje, że nie będzie mógł zostać
nadbudowany lub rozbudowany. Wynika to z treści §4 ust. 12 planu, który
brzmi: „o ile ustalenia szczegółowe
planu nie stanowią inaczej, zakazuje się
nadbudowy lub rozbudowy budynków
lub ich części zlokalizowanych poza obszarem zabudowy i istniejących w dniu
wejścia planu w życie”.
W planie miejscowym ww. działki znajdują się w granicach obszaru górniczego „Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 145 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 1460,00 zł

•

•

•

Sprzedaż nieruchomości opodatkowania jest
23% podatkiem VAT na podstawie ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 września
2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 14 600,00 zł
należy wnieść w formie pieniężnej,
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1509/1, 1510,
2021/1, obręb Sośnica oraz wpisać, kto
będzie nabywcą”. Wadium winno być
uznane na rachunku gminy najpóźniej
11 września 2018 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 18 października 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane
konto bankowe, zgodnie ze złożoną
pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
• Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
8. Tryb przetargu
Przetarg ogranicza się do właścicieli
lub ich następców prawnych, którzy
dokonali zabudowy gruntu gminnego.
Wybór formy przetargu ograniczonego
do ww. podmiotów prawa następuje z uwagi na fakt, że nieruchomość
gminna została zabudowana budynkiem użytkowym, którego wartość
znacznie przekracza zajętej na ten cel
działki i w związku z tym Miasto Gliwice jako właściciel gruntu ma prawo
żądać, na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego, aby ten, kto dokonał
zabudowy, nabył od niego zajęty grunt
za odpowiednim wynagrodzeniem.
Lista osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie
później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium
jest równoznaczna ze zgłoszeniem
uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym
terminie,
• złożenie w Urzędzie Miejskim w Gliwicach do 11 września 2018 r. oryginałów bądź potwierdzonych za
zgodność z oryginałem dokumentów, świadczących o wybudowaniu
ze środków własnych lub poprzedników prawnych budynku znajdu-

•

jącego się na dz. nr 1509/1, 1510,
2021/1, obręb Sośnica, ewentualnie dokumentów dotyczących
nabycia zabudowy (w przypadku
następstwa prawnego),
okazanie na przetargu dowodu
osobistego przez osobę/y, na rzecz
której/których będzie ewentualnie
nabywana nieruchomość,
pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego lub sporządzone
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
w przypadku, gdy uczestnikiem
przetargu jest osoba prawna lub
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej)
lub aktualne (wydane w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą),
pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6229/2018
z 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Miasta Gliwice, położonych
w Gliwicach, obejmujących działki
nr 1509/1, 1510, 2021/1, obręb Sośnica, w formie ustnego przetargu
ograniczonego do właścicieli lub ich
następców prawnych, którzy dokonali zabudowy gruntu gminnego, wraz
z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowy oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości
wykazu przedmiotowych działek, nie
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi
osobę/osoby ustaloną/e jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który
wygra przetarg, zobowiązany jest do
zapłaty wylicytowanej ceny nie później
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6229/2018 z 8 maja 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., 121 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2014 r., poz. 1490).

11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozniku przetargu, dane osobowe uczestników
ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych
porządzenie o ochronie danych) przetwarzapostępowania podawane są dobrowolnie
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
w zakresie odpowiednim do prowadzenia
• 11.1. Administratorem danych osobowych
nie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
przez jego uczestników, gromadzone są
przeprowadzania przetargów oraz rokowań
postępowania przetargowego w niniejszej
jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą
prawnego ciążącego na administratorze.
i przetwarzane są w celu realizacji obowiązna zbycie nieruchomości z dnia 14 września
sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwyków i uprawnień wynikających z przepisów
2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), tj. z 25 wrześw Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpie•
11.3.
Z
uwagi
na
to,
że
postępowanie
cięstwa 21, Gliwice 44-100).
prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt
nia 2014 r. (DzU z 2014 r. poz. 1490).
czeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie
w przedmiocie sposobu i trybu przeprowa• 11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporząwyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie • 11.5. Każda osoba przystępująca do przetarzapoznania się z zasadami przetwarzania
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w tym celu jego danych osobowych.
danych osobowych stosowanymi przez Urząd
nieruchomości prowadzone jest z zachowagu winna zapoznać się z ww. informacjami
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Miejski w Gliwicach.
oraz z zasadami przetwarzania danych osoniem zasad uwzględniających konieczność • 11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk
ochrony osób fizycznych w związku z przezapewnienia jawności i jednolitości postępoalbo nazwy lub firmy uczestników postępobowych stosowanymi przez Urząd Miejski • 11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie datwarzaniem danych osobowych i w sprawie
wania, równego dostępu do udziału w przewania wynika z powszechnie obowiązujących
w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym ponych osobowych w toku postępowania jest
targu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyprzepisów prawa, w szczególności z § 14
stępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie
równoznaczne z wykluczeniem cofającego
swobodnego przepływu takich danych oraz

Organizator przetargu informuje, iż:

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2018 (912–913), 9 sierpnia 2018

zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji prawnie
chronionych interesów organizatora, a także
dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41
ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych nie ma
także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
wizualizacja

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 30, lokal nr 3,
I piętro, pow. 38,00 m2 + piwnica:
11,20 m2, 1 pokój, kuchnia z przedpokojem, łazienka z WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 100,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 13.00 do
13.15 (dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/243-22-89)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• Ul. 22 LIPCA 12, lokal nr 9, II piętro, pow.
35,13 m2 + piwnica: 3,60 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 89 000,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 13.30 do
13.45 (dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r. od
godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• UL. ZABRSKA 12, lokal nr 15, I piętro,
pow. 38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 80 600,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 22 sierpnia 2018 r. od godz. 12.20
do 12.35 (dodatkowy termin oględzin: 4 września
2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• UL. ROGERA 1, lokal nr 4, poddasze, pow.
49,43 m2, 2 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia, WC, komórka, pomieszczenie gospodarcze, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 22 sierpnia 2018 r. od godz. 13.00 do
13.15 (dodatkowy termin oględzin: 4 września 2018 r.
od godz. 12.30 do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I,
piwnica (wejście od podwórka), pow.
50,06 m2, 3 pomieszczenia, WC, korytarz,
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 23 sierpnia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 21 sierpnia 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2018 r.

• UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal
nr I, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 400,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 24 sierpnia 2018 r. od godz. 12.30
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 4 września
2018 r. od godz. 10.15 do 10.30, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

• UL. ZABRSKA 7, lokal nr I, parter i I piętro, pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń,
toaleta, korytarz położone na parterze
i 2 pomieszczenia położone na I piętrze,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Termin oględzin: 22 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 4 września
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość
czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali
dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod
nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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15 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali
nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice, obejmujących zabudowaną działkę nr 296, obręb Centrum, KW GL1G/00053840/3,
wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 3954 m2 oraz niezabudowaną działkę
nr 297, obręb Centrum, KW GL1G/00118278/6.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
6 918 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 90 354,57 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 6 827 645,43 zł
Wadium: 691 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 69 180,00 zł

Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017r., poz. 1221
z późn. zm.), stanowi 1,31% ceny wywoławczej
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od
opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi
98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Nieruchomość niezabudowana obejmująca
działkę nr 297 oraz nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 296 zostały
przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej nr V/61/2011 z 17 marca 2011 r.
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6982/18 z 13 czerwca 2018 r.
Uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie ze służebności gruntowej po
działce nr 300, obręb Centrum, objętej
KW nr GL1G/00060190/3, polegającej na
prawie dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296 i nr 301 oraz
działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego
napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz
każdoczesnego właściciela lub użytkownika
wieczystego działki nr 296.
Uprawnienie ze służebności gruntowej po
działce nr 301, obręb Centrum, objętej
KW nr GL1G/00091486/1, polegającej na
prawie dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296 i nr 301 oraz
działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego
napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz
każdoczesnego właściciela lub użytkownika
wieczystego działki nr 296.
Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 296, obręb Centrum, ustanowiona została nieodpłatna służebność drogi
polegająca na prawie przejazdu i przechodu
od działki nr 295 (arch. 34/2) do ulicy ks. Hlubka i Jagiellońskiej po działkach nr 296 (arch.
34/7), 428 (arch. 35/5) na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 295 (arch. 34/2).
Działka nr 297, obręb Centrum, jest obciążona
służebnością gruntową polegająca na prawie
dostępu do muru oporowego posadowionego w granicy działki nr 297 z działką nr 300,
w celu dokonywania napraw, konserwacji oraz
remontów na rzecz każdoczesnego właściciela
lub użytkownika wieczystego działki nr 300
objętej KW nr GL1G/00060190/3
Opis nieruchomości
Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 to reprezentacyjna budowla wzniesiona w okresie największej
prosperity huty założonej przez Salomona
Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat, wiele
elementów wciąż przypomina o dawnej świetności. Klatka schodowa z kutymi balustradami,
sala konferencyjna i gabinet dyrektora z drewnianym wyposażeniem czy reprezentacyjne
wejście do budynku. Prestiżu dodaje także
wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta tuż
obok Drogowej Trasy Średnicowej, która zapewnia doskonałą komunikację w ramach
aglomeracji górnośląskiej.
Właścicielem nieruchomości obejmującej
działki nr 296 i 297 w obrębie Centrum,
o łącznej powierzchni 0,2506 ha, jest Skarb
Państwa, a prawo użytkowania wieczystego
ustanowione zostało do 5 grudnia 2089 r.
i przysługuje Miastu Gliwice.
Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę nr 296, obręb Centrum, o powierzchni
0,1944 ha i nieregularnym kształcie. Działka
jest w większości zabudowana budynkiem
administracyjno-biurowym, położonym przy

ul. ks. Hlubka 4. Powierzchnia zabudowy
wynosi 1447 m2, a powierzchnia użytkowa
3954 m2.
Budynek został wniesiony w latach 1913-1915. Wybudowany został w technologii tradycyjnej i składa się z dwóch części:
wyższej i niższej. Cześć wyższa, przyległa do
ul. ks. Hlubka składa się z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru i dwóch pięter. Cześć niższa przyległa do ul. Piwnej składa się z trzech
kondygnacji: piwnicy, parteru i piętra.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe,
• stropy – nad piwnicą ogniotrwałe (typu
Kleina na profilach stalowych), pozostałe
drewniane,
• ściany – murowane z cegły,
• dach – w części wysokiej konstrukcji
drewnianej, wielospadowy z lukarnami,
o układzie krokwiowym, z czterema rzędami podpór słupowych skratowanych,
usztywnionymi mieczami, w kaletnicy budynku głównego zabudowana wieżyczka,
całość kryta dachówką (w 2008 r. przeprowadzono remont dachu); w części niższej
dach konstrukcji drewnianej, kryty papą.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną,
centralnego ogrzewania z lokalnej wymiennikowi (obecnie nieczynna, bez podłączenia).
Wszystkie instalacje wymagają wymiany.
Program użytkowy:
PIWNICE: 47 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1085,46 m2
PARTER: 32 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1080,24 m2
I PIĘTRO: 34 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1066,40 m2
II PIĘTRO: 21 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 722,61 m2
Decyzją K-RD-KL/4150/965/4/06 (nr rej,
B/85/07) Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 5 lutego
2007 r. wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej został wpisany do rejestru zabytków.
Prace konserwatorskie przy wystroju obu sal
oraz ewentualna zmiana miejsca przechowywania zabytków wymaga uzyskania pozwolenia ŚWKZ w Katowicach, zgodnie z art. 36
ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (DzU z 2003 r.,
poz. 162, 1568).
Wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej w budynku byłego zarządu Huty 1 Maja
w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 4 tworzą:
SALA KONFERENCYJNA:
• masyw stolarski wraz z kominkiem, zegarem, witryną i drzwiami,
• obraz „Personifikacja handlu i przemysłu”,
• obraz „Personifikacja ognia”,
• obraz „Personifikacja wiatru”,
• obraz „Personifikacja wody”,
• obraz „Personifikacja światła”.
GABINET DYREKTORA:
• masyw stolarski z kominkiem, schowkami
i drzwiami,
• 2 obrazy „Scena rodzajowa o tematyce
hutniczej”,
• 2 obrazy z wicią arabeskową i aniołem,
• 2 obrazy z arabeską i medalionem z motywem hutniczym,
• 2 obrazy z arabeską i motywem hutniczym,
• 2 obrazy z dekoracja roślinną,
• biurko drewniane.
Działka nr 297, obręb Centrum, o powierzchni 0,0562 ha, jest niezabudowana i posiada
kształt nieregularny.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 296, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi
877,71 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.).

Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane
w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat
– do 31 marca każdego roku, bez wezwania.
Dla działki nr 297, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi
5010,62 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.).
Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane
w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat
– do 31 marca każdego roku, bez wezwania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu
terenu położonego w południowo-wschodniej
części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie
ul. Robotniczej i Franciszkańskiej (uchwała
nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), teren położony
w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 4 obejmujący
działkę nr 296, obręb Centrum, oznaczony
jest symbolem 5U – co oznacza: tereny usług
różnych – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym obiekty biurowe i administracyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki
pomocnicze),
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
e) zieleń urządzona.
Obszar działki nr 296, obręb Centrum, jest
w całości objęty zasięgiem Obszaru rewitalizacji.
Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 objęty jest
ochroną konserwatorską na mocy prawa
miejscowego.
Dla terenu obejmującego działkę nr 297,
obręb Centrum, nie ma w chwili obecnej
obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice (uchwała nr XXXI/956/2009 Rady
Miejskiej z 17 grudnia 2009 r.) teren położony
w Gliwicach, obejmujący działkę nr 297, obręb
Centrum, oznaczony jest symbolem Ł-U – co
oznacza: tereny usług różnych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do
zapoznania się ze stanem nieruchomości
w terenie.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod nr. 32/338-64-12 lub
32/338-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin
nieruchomości w danym terminie, najpóźniej
na 2 dni przed planowanym terminem. Powyższa informacja jest konieczna, aby nieruchomość została udostępniona do oględzin.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 691 800,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony,
działka nr 296 i 297, obręb Centrum, imię
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa i NIP
firmy, na której rzecz nieruchomość będzie
nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 10 października 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości
zaoferowanej przez oferenta, który wygra
przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy
przetargu nie wygrają – bez możliwości
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji
przetargowej, przed otwarciem przetargu,
dowodu wniesienia wadium,
• okazanie komisji przetargowej dowodu
osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego – w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem)
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości przez
małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 14 listopada 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do poniesienia kosztów notarialnych
i sądowych związanych z nabyciem prawa
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości
zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy:
pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.:
8.00-15.00, tel. 32/338-64-12, -10, -11, -08.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6382/18 z 13 czerwca 2018 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości, która objęta jest niniejszym
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski
osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu
• zawierania i wykonania umów cywilnorealizacji obowiązków i uprawnień wynikających
prawnych i z zakresu prawa pracy – w takim
z przepisów prawa w związku z realizacja zadań
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi
ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoMiasta
Gliwice. W sprawach ochrony danych osościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
bowych można się kontaktować pisemnie (na adres
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21,
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i in44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@
nymi klientami urzędu – w tym celu prosimy
um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korezapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do
spondencji; podanie tych danych jest dobroprotokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu
wolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub
nie podać danych bez żadnych konsekwencji
239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak
zgoda na ich wykorzystanie,
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
• realizacji innych obowiązków i uprawnień
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
wynikających z przepisów prawa w związku 3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może
z wykonywaniem zadań publicznych własnych,
korzystać z następujących uprawnień:
zleconych lub realizowanych w oparciu o po• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich
rozumienia,o których mowa w szczególności
danych osobowych, sprostowania (poprawiaw art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie
nia) swoich danych osobowych, usunięcia lub
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie
ograniczenia ich przetwarzania,
powiatowym; dane osobowe są nam również
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
niezbędne do zapewnienia dostępu do infordanych osobowych,
macji o stanie załatwienia spraw, do czego
• w przypadku danych osobowych zbieranych za
jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do
informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie 4.

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych
osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane
osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
do innego administratora danych. Nie dotyczy
to jednak danych osobowych przetwarzanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego
na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją
wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie
Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje
skutki wynikające wprost z przepisów.
Dodatkowe informacje:

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwicach przy Drogowej
Trasie Średnicowej i ul. Henryka
Sienkiewicza, użytek: „Bi” – inne
tereny zabudowane, o pow. gruntu
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8
prowadzona w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach.

Termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A
Cena wywoławcza nieruchomości: 445 000,00 zł

Termin przetargu: 27 sierpnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
951 000,00 zł

Wadium: 44 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 sierpnia 2018 r.
---------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 95 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 sierpnia 2018 r.
---------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości obejmującej:

NABÓR NA NOWO WYBUDOWANE MIESZKANIA

GOTOWE DO ZAMIESZKANIA

Mieszkania na Wynajem z opcją dojścia do własności
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
ogłasza otwarty nabór na nowo wybudowane dwa mieszkania
na wynajem przy ul. Witkiewicza 8 – 8a w Gliwicach, 2-pokojowe
o metrażu 60,10 m2 i 60,90 m2.
Nabór trwa od 25 czerwca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów
Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl
lub w siedzibie Spółki.

Lp.

Adres

Czynsz bez
mediów

Rodzaj
mieszkania

Partycypacja

Kaucja

1.

Witkiewicza 8/1
parter

706,78 zł
bez mediów

2 pokoje
60,10 m2

63 105,00 zł

4241,00 zł

2.

Witkiewicza 8A/4
parter

716,18 zł
bez mediów

2 pokoje
60,90 m2

63 945,00 zł

4297,00 zł

• dz. nr 464 i 466, obręb Przyszówka, KW GL1G/00120060/2, przy
ul. Pułaskiego. Nieruchomość
o łącznej powierzchni 3703 m2
złożona z niezabudowanej działki
o nr 464 o powierzchni 0,0685 ha

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•

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

Cena nieruchomości jest ceną brutto, 21% ceny obejmującej
działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT w wysokości
23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudowanej i jest zwolniona
z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(j.t. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

• dz. nr 712, obręb Stare Miasto, o pow.
0,0237 ha, z KW nr GL1G/00032766/7,
położona na rogu ul. Wodnej i ul. Basztowej w Gliwicach, użytek Bi – inne
tereny zabudowane.
Termin przetargu: 7 września 2018 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31 A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
166 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

oferuje do wynajęcia:

i zabudowanej działki nr 466 o powierzchni 0,3018 ha.

nr 185/2018 do 21 sierpnia 2018 r.,
nr 187/2018 do 21 sierpnia 2018 r.,
nr 188/2018 do 23 sierpnia 2018 r.,
nr 190/2018 do 22 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 186/2018 do 21 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do zbycia/oddania
w użytkowanie wieczyste, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• nr 184/2018 do 20 sierpnia 2018 r.,
• nr 189/2018 do 21 sierpnia 2018 r.

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

Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na
wysokość stawki czynszu za najem:

Parkingu wielopoziomowego przy
ul. Dunikowskiego 4, o powierzchni
3169,14 m2 (84 miejsca).
Termin składania ofert:
20 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
Miejsce składania ofert:
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały
podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 426 do 15 sierpnia 2018 r.,
• nr 427 – 428 do 17 sierpnia 2018 r.,
• nr 439 – 442 do 20 sierpnia 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:

• nr 429 – 437 do 20 sierpnia 2018 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz
zawierający nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 28/SP/2018 do 22 sierpnia 2018 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Skarbu Państwa:
• nr 29/SP/2018 do 23 sierpnia 2018 r.

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

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA:
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KULTURA

Muzyka klasyczna
pod chmurką

CO? GDZIE? KIEDY?
PIĄTEK 10 SIERPNIA

■■ godz. 11.00 – 15.00: warsztaty muzyczne w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, Państwowa Szkoła
Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach (ul. Siemińskiego 6)
■■ godz. 15.30, 18.00, 20.15: „Tamte dni, tamte noce” – projekcje
z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Woody Black 4 – koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria
(al. Przyjaźni 18)
■■ godz. 21.00: Algorhythm – koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria

SOBOTA 11 SIERPNIA

fot. A. Oleksy

Zespół
Muzyki
Salonowej
Eleganza

Już wkrótce muzyka poważna znów wyjdzie w miasto! 19 sierpnia Zespół Muzyki Salonowej Eleganza wystąpi na skwerze Salgótarján.
Występ na skwerze Salgótarján (ul. Pod Murami) rozpocznie się w samo południe, o godz. 12.00. Usłyszymy
przede wszystkim utwory kojarzone z wiedeńskimi balami, takie jak walce, marsze, skoczne polki i czardasze.

kontynuatorem wiedeńskiej tradycji muzykowania
w klasycznym, lekkim i tanecznym nastroju. Tworzą
go znakomici muzycy, liderzy Gliwickiej Orkiestry
Kameralnej.

Zespół Muzyki Salonowej Eleganza powstał w 2016
roku na bazie Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i jest

Wstęp na koncert jest wolny. Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
(mt)

■■ godz. 16.00, 19.15: „Życie Adeli. Rozdział I i II” – projekcje
z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok
■■ godz. 18.00: „Amore – mój hołd dla miłości” – retransmisja
koncertu André Rieu, kino Amok

WTOREK 14 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Żywot Briana” – projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

ŚRODA 15 SIERPNIA

CZWARTEK 16 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”
– projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

PIĄTEK 17 SIERPNIA

Najpierw Jazz w Ruinach, potem Polish Happy Jazz Fest 2018. Sierpień w Gliwicach
upłynie w rytmie muzyki jazzowej!

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach festiwalu
i tym razem nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.

NIEDZIELA 12 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Wakacje pana Hulot” – projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

Tradycyjny festiwal
na jazzową nutę
III edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego rozpocznie się 25 sierpnia o godz. 13.00 barwną
paradą dixielandową z muzyką w stylu nowoorleańskim, która przejdzie ulicami Sośnicy. Na dobry początek
na scenie amfiteatru przy ul. Przedwiośnie 1 pojawią się
mażoretki, czyli formacja taneczna Enigma, działająca
przy Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach. Ponadto
w tegorocznej edycji weźmie udział sześć zespołów
z trzech różnych krajów, m.in. Enerjazzer, Hotsy Totsy
Five czy Leliwa Jazz Band. Gwiazdą wieczoru będzie
wokalistka jazzowa zafascynowana erą swingu – Krystyna Durys, która zaśpiewa swoje utwory pochodzące
z najnowszej płyty „Tribute To Ladies Of Jazz”.

■■ godz. 11.00 – 15.00: warsztaty muzyczne w ramach
14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach
■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Fantastyczna kobieta” – projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok
■■ godz. 19.30: „Boogie Street” – koncert Renaty Przemyk
w ramach Parkowego Lata, park Chopina
■■ godz. 18.00: „After workshops” – koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria
■■ godz. 19.00: MM3 – koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria
■■ godz. 21.00: Hashima Jazz Quartet – koncert w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach, ruiny teatru Victoria

Podczas koncert Happy Jazz for Kids milusińscy będą
mieli okazję zobaczyć i posłuchać jazzmanów, którzy
na żywo wykonają muzykę opartą na znanych i popularnych melodiach z programów i filmów dla dzieci.
26 sierpnia impreza przeniesie się do gliwickiego Centrum Onkologii, gdzie tradycyjnie odbędzie się koncert
dla pacjentów szpitala onkologicznego. Wystąpią Hotsy
Totsy z Czech i Traditional Dixie Stompers ze Słowacji.
Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Polish
Happy Jazz Fest 2018 jest wolny! Organizatorem jest
Fundacja Jazzu Tradycyjnego. Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. Więcej szczegółów
można znaleźć na stronie phjf.fjt.com.pl.

(mt)

■■ godz. 15.30, 18.00, 20.15: „Nić widmo” – projekcje z cyklu
„Różne klimaty kina”, kino Amok

SOBOTA 18 SIERPNIA

■■ godz. 9.00: „Linoryt – tworzymy ekslibrysy” – warsztaty papierniczo-drukarskie, Targ na Zielonym (ul. Dubois 22)
■■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Carol” – projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok
■■ godz. 19.30: „Best of” – koncert Nataszy Urbańskiej w ramach Parkowego Lata, park Chopina

NIEDZIELA 19 SIERPNIA

■■ godz. 12.00: Otwarty Salon Muzyczny – koncert Zespołu
Salonowego Eleganza, skwer Salgótarján (ul. Pod Murami)
■■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Rzymskie wakacje” – projekcje
z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

PONIEDZIAŁEK 20 SIERPNIA

■■ godz. 16.00: Czerwony Kapturek – spektakl dla dzieci w wykonaniu studia teatralnego Krak-Art, Filia nr 21 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

WTOREK 21 SIERPNIA

■■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Jestem najlepsza, Ja, Tonya”
– projekcje z cyklu „Różne klimaty kina”, kino Amok

ŚRODA 22 SIERPNIA

■■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Najlepszy” – projekcje z cyklu
„Różne klimaty kina”, kino Amok

12 sierpnia
teren przy SP nr 39
(ul. Obrońców Pokoju)
godz.
18.00
godz.
20.00
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„Był sobie pies”
„Carte blanche”
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