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Sześć firm (z Warszawy, Gdańska, Tychów i Krakowa) zgłosiło się do przetargu na wykonanie projek-
tu budowy nowego kompleksu szpitalnego w Gliwicach. Miasto zamierza go wznieść na korzystnie  
usytuowanej miejskiej działce przy skrzyżowaniu ulic Kujawskiej i Ceglarskiej.
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Nowy szpital miejski powinien powstać do 2024 roku. Ma dysponować 313 łóżkami na 
12 oddziałach, izbą przyjęć, dwoma SOR-ami (dla dorosłych i dzieci), zespołem bloków 
operacyjnych, 21 poradniami przyszpitalnymi, działem diagnostyczno-zabiegowym 
oraz lądowiskiem dla helikopterów LPR. Dodatkowo na terenie szpitala znajdą się 
obiekty towarzyszące, parkingi i park.

Najtańszą ofertę w postępowaniu przetargowym (ok. 4,5 mln zł) przedstawiła gdańska 
firma Industria Project, najdroższą (ponad 12 mln zł) spółka TPF z Warszawy. Wybrany 
wykonawca przygotuje m.in. dwie koncepcje projektowe kompleksu szpitalnego 
wraz z wizualizacjami oraz opisem.  
 (kik)

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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Gliwiczanie na 4. miejscu!

Czas na elektroporządkiRowerowe miejskie lato

Jeeest! 20. mecz bez porażki przy Okrzei

W niedzielnym spotkaniu 5. kolejki PKO Ekstraklasy Piast wygrał przed własną 
publicznością z Wisłą Płock 1:0. Dla gliwiczan był to dwudziesty mecz bez porażki 
na swoim stadionie z rzędu, a zarazem trzeci mecz w nowym ustawieniu i trzeci na 
zero z tyłu. Zwycięskiego gola dla Piasta zdobył Piotr Parzyszek, dla którego było to 
pierwsze trafienie w tym sezonie. (fot. piast-gliwice.eu)

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej organizowane przez PZPN dla 
młodych piłkarzy do 21. roku życia zakończone! Gliwiczanie – zawodnicy UKS Milenium 
– zajęli na nich 4. miejsce i byli najmłodszym teamem turnieju. Na zdjęciu (stojący od 
lewej): Paweł Terelak, Mateusz Niesler, Benedykt Szostok, Michał Witkowski, Dawid 
Mainka, Łukasz Łoś, Bogusław Saganowski, Tomasz Sobel i Dominik Jeziorowski oraz 
(klęczący) Dawid Matuszek, Artur Dutkiewicz, Michał Jędrzejewski, Tomasz Zwadło, Nor-
bert Błaszczyk, Denis Zubek i Marcin Wawrzynek. (fot. materiały UKS Millenium Gliwice)

Przed nami kolejna zbiórka elektrośmieci. Tym razem stare, zepsute sprzęty elektro-
niczne, baterie i niedziałający sprzęt oświetleniowy będzie można oddać 24 sierpnia 
na Wójtowej Wsi (przy kościele przy ul. Głowackiego) w godz. od 10.00 do 13.00. 
W ramach umowy z miastem zużyty sprzęt będzie odbierać firma Enviropol PL  
Sp. z o.o. Szczegółowy harmonogram zbiórek można znaleźć na Gliwice.eu w zakładce 
Ekologia. (fot. Pixabay)

Latem – mimo urlopowych wyjazdów – miejskie rowery cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. W lipcu do Gliwickiego Roweru Miejskiego dołączyło 637 nowych 
użytkowników. System zanotował 10 098 wypożyczeń. Niezmiennie największą 
popularnością cieszą się stacje przy dworcu PKP (1613 wypożyczeń), ul. Akademic-
kiej (1399) oraz na pl. Inwalidów Wojennych (1296). Gliwice rowerami stoją! (fot.  
Z. Daniec / z archiwum UM w Gliwicach)

Gliwicki Dzień dla Zdrowia. Zostań partnerem akcji!

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM poszukuje partnerów do udziału w 9. akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”. To jednodniowe wydarzenie, podczas którego podmioty 
lecznicze pełnią nieodpłatne dyżury. W tym roku odbędzie się ono 19 października. Zachęcamy do współpracy podmioty lecznicze lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie 
zdrowia. Wystarczy wypełnić druk zgłoszenia (https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/ZD/DEKLARACJA_GDDZ.doc) i złożyć go do 30 września w Biurze Podawczym UM przy  
ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@um.gliwice.pl. Informacji udziela Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33. (fot. Z. Daniec / archiwum UM w Gliwicach)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/ZD/DEKLARACJA_GDDZ.doc
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Ale KOSMOS! Na Koperniku w rejonie ronda księ-
życowego i estakady Heweliusza powstanie Park 
Księżycowy. Będą z niego korzystać mieszkańcy oraz 
podróżni korzystający z projektowanego przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe przystanku Gliwice Kopernik.
Pomysł na skwer zasadza się 
wokół tematyki astronomii i oso-
by patrona dzielnicy – Mikołaja 
Kopernika. Główny punkt parku 
to zadaszenie w formie rzeźby 
przestrzennej przypominającej 
astrolabium. Będą również stojaki 
na rowery nasuwające skojarzenie 
z przyrządami astronomicznymi, 
z których korzystał toruński na-
ukowiec. Dodatkowo konstrukcja 
astrolabium podświetlona liniowo 
LED-ami z różnych perspektyw 

będzie odnosić się do wyglądu 
Księżyca zbliżającego się do nowiu. 

Koncepcja skweru przewiduje 
powstanie zadaszonej wiaty 
dla rowerzystów, gdzie można 
będzie postawić swój jednoślad, 
wypożyczyć rower miejski lub 
odpocząć w częściowo osłonię-
tym wnętrzu. Przestrzeń parku 
księżycowego z tzw. kraterami 
tematycznymi ma być ciekawą 
propozycją spędzenia wolnego 

czasu dla mieszkańców, podróż-
nych, rowerzystów, a zwłaszcza 
rodzin z dziećmi. 

Jazda po 
gwiaździstym niebie!

Odcinek drogi rowerowej wokół 
wiaty pokrywać będzie lumine-
scencyjna nawierzchnia nawiązują-
ca do gwiaździstego nieba. Przewi-
dziano również postawienie nowej 
wiaty autobusowej, która ma być 
swego rodzaju bramą zapraszającą 
do wizyty w księżycowym parku. 
Nieregularne nasadzenia żywo-
płotów będą oddzielać zielony 
teren od sąsiedztwa ulicy i nowo 
projektowanych parkingów.

Koncepcja przyszłego skweru 
jest częścią przetargu na opra-
cowanie dokumentacji projek-

towej zagospodarowania terenu 
przy projektowanym przystanku 
kolejowym Gliwice Kopernik 

(w rejonie ul. Perseusza), ogło-
szonego przez Miasto Gliwice.  
 (kik/nd)

inwestycje

Ograniczona do 30 km/h prędkość, zawężona jezdnia, 
dodatkowy pas ruchu, chodniki z dwiema funkcjami, 
nowa nawierzchnia – do tego zieleń, ławeczki i stojaki dla 
rowerów. Tak ma wyglądać główna ulica Gliwic. Zarząd 
Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie projektu.

Pod koniec ubiegłego roku 
poznaliśmy koncepcję przebu-
dowy jednej z najważniejszych 
ulic naszego miasta. Główne 
zmiany zaproponowane przez 
projektanta dotyczą zawężenia 
jezdni i budowy dodatkowego 
pasa, którym poruszałby się 
pojazd alternatywny dla obec-
nie funkcjonującego autobusu. 
Opracowanie przewiduje także 
całkowitą wymianę nawierzchni 
drogi. – Ciągi piesze będą pełnić 
dwie różne funkcje, tzw. szyb-
ką i rekreacyjną. Przewiduje 
się organizację przestrzeni dla 
lokalizacji zieleni, ławeczek 
czy stojaków rowerowych. 
Zostanie wprowadzona strefa 
ograniczonej prędkości do 30 
km/h. Planuje się uruchomienie 

dodatkowych przystanków au-
tobusowych. Rowerzyści będą 
poruszać się jezdnią – wylicza 
Anna Gilner, dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dzięki tym zmianom  
ul. Zwycięstwa stanie 
się przestrzenią bardziej 
przyjazną dla wszystkich 
użytkowników ruchu. 

ZDM zastrzega, że proponowane 
w koncepcji rozwiązania zostaną 
wzięte pod uwagę, ale mogą ulec 
modyfikacji w trakcie sporządza-
nia dokumentacji projektowej 
– ZDM jest otwarty na zmiany, 
jeżeli propozycja będzie miała 

wpływ na bardziej racjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni 
na wskazanym odcinku. Projekt 
ma powstać w ciągu 12 miesięcy 

od podpisania umowy, uwzględ-
niając w dokumentacji m.in. bu-
dowę Centrum Przesiadkowego 
i przebudowę placu Piastów. 

Oferty w przetargu ZDM-u moż-
na składać do 22 sierpnia. 
 
 (nd/mf)
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Galeria Sklepik z marzeniami od 2009 r. 
działa w strukturze Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi, w którym w ramach opieki 
dziennej przebywają osoby cierpiące na za-
burzenia psychiczne oraz osoby z obniżoną 
normą intelektualną. Sklepik z marzeniami 
jest czynny w poniedziałki i wtorki od godziny 
12.00 do 14.30 oraz w środy od godz. 14.00 
do 19.00.

W co drugi wtorek miesiąca, w godz. od 
16.30 do 18.00, organizowane są w nim 
spotkania dla rodzin osób leczących się 
psychiatrycznie, prowadzone przez lekarza 
psychiatrę i psychologa. Co drugi czwar-
tek odbywają się spotkania z ekspertem, 
w pozostałe czwartki – konsultacje z psy-
chologiem.

Galeria organizuje również ciekawe wy-
stawy i prowadzi warsztaty kreatywne. 
Może w nich wziąć udział każdy. Wystar-
czy trochę wolnego czasu i chęci do zro-
bienia czegoś nowego i z całą pewnością 
ciekawego. 

Warsztaty 
Dla dzieci i osób starszych przygotowano 
Warsztaty Motanek. Będą się odbywa-
ły 27 sierpnia, 17 i 24 września, 8 i 22 
października oraz 4 i 25 listopada w go-
dzinach od 12.00 do 14.30. 25 listopada 
odbędą się specjalne warsztaty motania 
aniołków. 

7 września, podczas Festiwalu Miasta, 
będzie można malować eko torby. 

W każdą środę Sklepik z marzeniami za-
prasza na art-warsztaty. Spotkania trwają 
od godz. 16.30 do 19.00. W sierpniu i li-
stopadzie będą się odbywały warsztaty 
z grafiki artystycznej, monotypii i dru-
ku eksperymentalnego, we wrześniu 
warsztaty czerpania i barwienia papieru, 
a w grudniu drukowania na torbach. 

Spotkania organizowane sa w Pracowni 
Twórczej Sklepiku z marzeniami przy  
ul. Górnych Wałów 13. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na fanpage’u Środowi-

skowego Domu Samopomocy w portalu 
Facebook. Udział w nich jest bezpłatny, 
ale obowiązują zapisy pod nr. tel. 697- 
-160-344.

Wystawy
Do 31 sierpnia w CH Forum można oglądać 
niezwykłą wystawę fotograficzną zreali-
zowaną przez osoby niepełnosprawne 
w ramach projektu (Nie)Obecni. Wyda-
rzenie jest dofinansowane przez Miasto 
Gliwice. Pozostałe wystawy można oglądać 
w Sklepiku z marzeniami. 

Od 22 sierpnia do 13 września dostępna 
będzie ekspozycja „Ogród z papieru” 

pokazująca prace stworzone w trakcie 
warsztatów w Sklepiku z marzeniami.

Od 19 września do 11 października będą 
prezentowane prace Marii Stańczyk. 
Wernisaż wystawy „Od projektu do wy-
konania” rozpocznie się o godz. 17.00. 

Z okazji 25-lecia istnienia Teatru A, od 17 
października do 15 listopada prezentowana 
będzie wystawa scenografii i kostiumów oraz 
krótkie pokazy filmowe. Wernisaż zaplanowa-
no na 17 października na godz. 17.00. 

Od 21 listopada do 31 grudnia odbędzie 
się wystawa prac Krystiana Kubicza pt.  
„Bez reguł”.  (mf)

AKTuALNOśCI

Sklepik z marzeniami

Najmłodsi mieszkańcy Łabęd zyskają kolejne miejsce do 
dobrej zabawy – przy ul. Klasztornej powstanie nowy plac 
zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Nowy plac zabaw przy ul. Klasztornej 
będzie barwny i dobrze wyposażony. 
Stanie na trawiastej działce i będzie 
miał powierzchnię około 750 m2. Po 
zakończeniu prac dzieci będą miały do 
dyspozycji zestawy zabawowe pozwa-
lające na różnego rodzaju aktywność 
fizyczną: wspinanie, skoki, pokonywanie 
przeszkód i szeroko rozumiany rozwój 
ruchowy. Rodzaje urządzeń zostały zaak-

ceptowane na spotkaniu z Radą Osiedla 
Łabędy. 

W ramach GBO na bezpiecznej na-
wierzchni z gumowych płyt zostaną 
zamontowane dwa urządzenia wie-
lofunkcyjne ze zjeżdżalniami, drabin-
kami, rurami, mostkami, ściankami do 
wspinaczki, pajęczymi sieciami, tubami 
przenoszącymi dźwięk oraz kreatywnymi 

urządzeniami rozwijającymi wyobraźnię 
i psychomotorykę najmłodszych. Na 
placu zabaw staną też huśtawki, w tym 
typu bocianie gniazdo, piaskownica, ta-
blica do rysowania i kiwak w kształcie 
łabędzia. Teren zostanie wyposażony 
w ławki, stalowe kosze na śmieci i tabli-
ce informacyjne oraz chodniki. Będzie 
ogrodzony i zabezpieczony samoczynnie 
zamykającą się bramką. 

Przetarg na budowę placu zabaw już został 
ogłoszony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, z placu zabaw przy ul. Klasztornej 
dzieci będą mogły skorzystać jeszcze w tym 
roku.  (mf)

W Sklepiku z marzeniami przy ul. Górnych Wałów 13 działa ga-
leria, w której przedstawiane są prace podopiecznych środo-
wiskowego Domu Samopomocy dla Osób z dla Osób z Zabu-
rzeniami Psychicznym. Prezentowana jest również twórczość 
niezależnych artystów, plastyków amatorów. Można też wziąć udział 
w spotkaniach ze specjalistami i bezpłatnych warsztatach. Ciekawe  
spotkania będą się odbywały do końca roku! 

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e

gr
afi

ka
 p

ro
je

kt
ow

a 
: R

K 
St

ud
io

 K
at

ar
zy

na
 R

os
ło

n

Dużo wspaniałej zabawy
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Zwycięzcą rokowań o nabycie reprezentacyjnego budynku po dyrekcji Huty Gliwice została Elektrownia Wiatrowa 
Toszek Sp. z o.o. W licytacji o okazały gmach firma zaoferowała 4,16 mln zł. Przypomnijmy, że historyczny obiekt 
doskonale nadaje się na siedzibę banku, hotelu, instytucji publicznej, apartamentowca czy dużej firmy. 

Stojący na działce o powierzch-
ni 1944 m2 gmach wzniesiono 
w latach 1913–1915. Składa 
się on z dwóch części – wyższej 
przyległej do ul. ks. Hlubka i niż-
szej przy ul. Piwnej. Na czterech 
kondygnacjach znajdują się 134 
pomieszczenia o łącznej po-
wierzchni użytkowej 3954 m2. 
Obiekt jest wyposażony w insta-
lacje: elektryczną, wodociągo-
wą, kanalizacyjną, telefoniczną 
i centralnego ogrzewania, jed-
nak w większości wymagają one 
naprawy lub wymiany. Wyższa 
część budynku ma wymieniony 
dach.

Atutem tej nierucho-
mości z pewnością jest 
lokalizacja – w centrum 
miasta, w pobliżu zmo-
dernizowanego dworca 
PKP i zjazdu Drogowej 
Trasy średnicowej. 
Dojazd do największego 
w Polsce węzła stano-
wiącego skrzyżowanie 
autostrad A4 i A1 zajmu-
je około 10 min (5 km).

– 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 daw-
nej świetności. To klatka scho-
dowa z kutymi balustradami czy 
reprezentacyjne wejście do bu-
dynku – podkreśla Ewa Pokorska, 
miejski konserwator zabytków. 

Główne wejście do budynku 
zaakcentowano czterema ma-
sywnymi 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 re-
jestru zabytków wystrój 
gabinetu dyrektora i sali 
konferencyjnej. 

Składają się na niego oryginal-
ne 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 roślin-
nymi.

Po raz pierwszy nieruchomość 
przy ul. ks. Hlubka (dawniej Mi-
tręgi) trafiła pod młotek w 2013 
roku za kwotę 7,4 mln zł. W roko-
waniach rozpoczętych 5 sierpnia 
(będących ósmym postępowa-
niem z kolei) Miasto Gliwice wy-
stawiło gmach za mniejszą sumę 
– 3,8 mln zł. Do licytacji zgłosiło 
się dwóch kupców: DL INVEST 
GROUP XXXIII Sp. z o.o. oraz 
Elektrownia Wiatrowa Toszek 
Sp. z o.o. Ta ostatnia zaoferowała 
więcej (4,16 mln zł brutto płatne 
jednorazowo) i po rozpatrzeniu 
przez prezydenta miasta odwo-
łania drugiej strony, ostatecznie 
zwyciężyła w rokowaniach. Akt 
notarialny będzie zawarty do  
5 września. (kik)

z miasta

Dyrekcja będzie miała właściciela
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W Gliwicach stacjonują cztery 
jednostki wosjkowe. To 6. Bata-
lion Powietrznodesantowy im. 
gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego 
wchodzący w skład 6. Brygady 
Powietrznodesantowej im. gen. 
bryg. Stanisława Sosabowskiego, 
spec Jednostka Wojskowa Agat, 
4. Wojskowy Oddział Gospodar-
czy oraz 131. Batalion Lekkiej 
Piechoty. Co o nich wiemy?

Wzorem 
Cichociem-
nych

6. Batalion Powietrznodesantowy 
im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskie-
go sformowano w 1957 r. Od 19 
lat ta elitarna jednostka stacjonuje 
w garnizonie w Gliwicach. Jej żoł-
nierze biorą udział w licznych mi-
sjach, zgrupowaniach, szkoleniach 
i operacjach stabilizacyjnych (m.in. 
na Bałkanach, w Iraku i Afganista-
nie). Stale doskonalą swe umie-
jętności i gotowość do działania 
w dowolnym zakątku kuli ziemskiej 
i w każdej strefie klimatycznej – 
również w rejonach arktycznych 
i subarktycznych Kanady. 

Do zadań 6. batalionu należy 
opanowywanie i utrzymywanie 
kluczowych obiektów tereno-
wych pola walki, wzmacnianie 
okrążonych sił, osłabianie po-
tencjału przeciwnika poprzez 

akcje na tyłach wroga, niszczenie 
ważnych strategiczne obiektów 
przeciwnika, osłona własnych 
wojsk oraz zwalczanie oddzia-
łów desantowych i specjalnych 
przeciwnika. W skład jednostki 
wchodzą również dwa patrole 
rozminowania odpowiedzialne 
za 39 powiatów na terenie Śląska 
i Opolszczyzny, których zadaniem 
jest oczyszczanie terenu z niewy-
pałów i niewybuchów oraz innych 
przedmiotów niebezpiecznych. 

Żołnierze 6. batalionu po-
wietrznodesantowego noszą 
charakterystyczne bordowe be-
rety z niebieskim emblematem 
rozpoznawczym. W centralnej 
części okrągłej tarczy znajduje 
się rozwinięta czasza spado-
chronu z opuszczonymi linkami 
i z pikującym „orłem lotników”. 
Emblemat dopełnia półwieniec 
z liści laurowych i dębowych bę-
dących alegorią męstwa i chwały 
żołnierskiej.  

Super- 
jednostka  
do zadań 
specjalnych 

Jednostka Wojskowa Agat podlega 
dowództwu Komponentu Wojsk 
Specjalnych. Sformowano ją w Gli-
wicach 30 czerwca 2011 r. Zada-
niem żołnierzy Agatu jest wsparcie 

wOjskO

Pełnią służbę w siłach zbrojnych, bronią granic, pomagają ludności cywilnej dotkniętej klęskami żywio-
łowymi, wykonują zadania bojowe, budują mosty i drogi, rozbrajają niewybuchy, biorą udział w niebez-
piecznych operacjach i misjach, przechodzą forsowne szkolenia i wyczerpujące musztry. Wszystko po to, 
by być w pełnej gotowości w odpowiedniej chwili. Żołnierze. 15 sierpnia obchodziliśmy ich święto. 

Czołem, żołnierze!
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bojowe pozostałych Jednostek 
Wojsk Specjalnych, stąd najcięż-
szy sprzęt i uzbrojenie. Pierwszy 
zespół Agatu rozpoczął działalność 
w 2014 r., a cała jednostka w 2016 
r. Przejęła ona dziedzictwo tradycji 
Oddziału Dywersji Bojowej Agat 
(1943–1944), które starannie 
kultywuje. Jej patronem został 
gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”, 
twórca i komendant główny Armii 
Krajowej. 

Nazwa jednostki nawiązuje do 
noszącego tę samą nazwę od-
działu w ramach KeDywu AK, 
który podczas II wojny światowej 
zajmował się likwidacją funkcjo-
nariuszy niemieckiego aparatu 
bezpieczeństwa. To oni zastrzelili 
m.in. gen. SS Franza Kutscherę. 
Warto pamiętać, że wszystkie 
JWS (Jednostki Wojsk Specjal-
nych) czerpią z tradycji AK. 

Odznaka rozpoznawcza Agatu 
przedstawia atakującego orła, 
pod którego szponami widnieje 
napis „AGAT” i monogram „GS”, 
symbol Grup Szturmowych Sza-
rych Szeregów Armii Krajowej. 
U podstawy znajduje się glob 
ziemski uosabiający gotowość 
jednostki do podjęcia działań 
bojowych w obronie interesów 
Rzeczypospolitej Polskiej w do-
wolnym miejscu na świecie. 
Wokół globu nałożony został 
srebrny wieniec z liści dębowych 
i laurowych.

Żołnierze Agatu nazywani są 
często polskimi Rangersami. 
Są szkoleni do wsparcia militar-
nego, wsparcia operacji przeci-
wterrorystycznych, prowadzenia 
operacji szturmowych i bezpo-
średnich oraz do ochrony infra-
struktury krytycznej. Aby dostać 
się w szeregi Agatu, potrzebna 
jest nie tylko siła fizyczną, ale 
też odporność psychiczna, co 
sprawdzane jest w skrajnym 
wyczerpaniu podczas selekcji. 
Żołnierze Agatu przechodzą 
szkolenie m.in. górskie, spa-
dochronowe, wysokościowe, 
snajperskie i pirotechniczne 

w różnych warunkach tereno-
wych i klimatycznych. 

Żołnierze kultywują także histo-
ryczne tradycje pododdziałów za-
służonych w III powstaniu śląskim: 
Grupy Destrukcyjnej Wawelberga 
i Oddziału Szturmowego kpt. 
Roberta Oszka. Wawelberczycy 
i żołnierze Oszka wykonywali 
zadania taktyczne o znaczeniu 
strategicznym. Na tym również 
polegają współczesne operacje 
specjalne prowadzone przez żoł-
nierzy z jednostki Agat. 

WOG i lekka 
piechota

Najbardziej „cywilny” 4. Wojsko-
wy Oddział Gospodarczy został 
sformowany w 2007 r. i jest jedną 
z czterech jednostek, które zapo-
czątkowały w Siłach Zbrojnych 
przemiany w dziedzinie logistyki 
i zaopatrywania. Ma zabezpieczać 
finansowo i logistycznie jednostki 
wojskowe. Dodatkowe zadania 
to zabezpieczenie materiałowo-
-techniczne i medyczne poprzez 
sieć Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, mobilizacja nowo 
formowanych sekcji, opieka nad 
infrastrukturą wojskową i ochrona 
obiektów wojskowych. 

W Gliwicach stacjonuje również 
jednostka areomobilna Wojsk 
Lądowych i 131. Batalion Lekkiej 
Piechoty sformowany 26 marca 
2018 r. Wchodzący w jego skład 
żołnierze Terytorialnej Służby 
Wojskowej oraz żołnierze zawo-
dowi biorą udział w innowacyjnych 
szkoleniach i projektach, np. pilo-
tażowym programie grup poszuki-
wawczo-ratowniczych K-9 WOT. Ich 
zadaniem jest przygotować się do 
współdziałania z innymi rodzajami 

służb mundurowych i wojskami 
operacyjnymi oraz do działania 
w zróżnicowanym terenie walki. 

131. Batalion Lekkiej Piechoty jest 
pierwszym batalionem Obrony 
Terytorialnej sformowanym w wo-
jewództwie śląskim i przynależy 
pod 13. Śląską Brygadę Obrony 
Terytorialnej. Jej patronem jest 
Tadeusz Puszczyński „Wawel-
berg”. Najważniejszym zadaniem 
dowodzonej przez niego grupy 

destrukcyjnej była akcja „Mosty”. 
To od niej zaczęło się III powstanie 
śląskie.

Wojsko 
świętuje!

Święto Wojska Polskiego obchodzo-
ne jest w Polsce od 1992 r. Ustano-
wiono je na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej z 1920 r., zwa-
nej Cudem nad Wisłą. Zwycięstwo 
Polaków pozwoliło powstrzymać 
sowiecką inwazję na całą Europę 
Środkową. Z tej okazji 15 sierpnia 
odbywają się uroczystości i defilady, 
oddawana jest też cześć poległym 
wówczas żołnierzom. 

W tym roku główne obchody 
Święta Wojska Polskiego odbyły 
się w Katowicach, upamiętniając 
100. rocznicę wybuchu I powstania 
śląskiego. W defiladzie wzięli udział 
również żołnierze z Gliwic. Podczas 
uroczystości zaprezentowali m.in. 
sprzęt militarny, który pokazywany 
jest podczas Gliwickich Pikników 
Militarnych. W niedzielę, 18 sierp-
nia, żołnierze Garnizonu Gliwice 
uczestniczyli w mszy św. celebrowa-
nej przez bp. Jana Kopca w kościele 
pw. św. Barbary. Po niej uroczyście 
złożono wieńce i wiązanki pod po-
mnikiem Marszałka Piłsudskiego. 
 (mf/kik)

wOjskO
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WARTO WIEDZIEć

Majster wie, co robi!

Piast Gliwice jest spółką z większościowym udziałem 
Miasta Gliwice. Miasto regularnie od 8 lat, dwa razy 
w roku, przyznaje klubowi dotacje na realizację zadań 
z zakresu wsparcia rozwoju sportu. W I półroczu 2019 
roku GKS Piast SA otrzymał już z miejskiej kasy 6 mln zł. 
Obecnie trwają rozmowy dotyczące przyznania dotacji 
na realizację tego zadania do końca bieżącego roku. 

Władze Gliwic oczekują infor-
macji na temat dochodów oraz 
kosztów, jakie poniósł klub 
w związku ze zdobyciem Mi-
strzostwa Polski i transferami, 
a także przedstawienia spójnej 
wizji zarządzania finansami klu-
bu w przyszłości. Miastu zależy 
bowiem, aby sukces z ubiegłego 
sezonu nie był wydarzeniem 
jednorazowym, a klub zyskał 
warunki do trwałego rozwoju. 
Decyzje dotyczące zaangażowa-
nia miejskich pieniędzy muszą 
być podejmowane w oparciu 
o rzetelne dane finansowe do-
starczone przez władze klubu. 

Miasto oczekuje, że zdobycie 
historycznego tytułu i związa-
ne z tym dodatkowe dochody 
powinny służyć długofalowemu 
rozwojowi klubu. Miasto deklaru-
je wsparcie takich działań, dlatego 
jeszcze przed ostatnim meczem 
rundy wiosennej zadeklarowało 
wsparcie planowanej przez klub 
dużej inwestycji – budowy cen-
trum szkoleniowego. Warunkiem 
zaangażowania w ten projekt jest 
jednak przedstawienie przez klub 
rzetelnego planu finansowego na 
kolejny sezon rozgrywkowy i biz-
nesplanu dla tej inwestycji.  
 (lor)

Stabilne finanse Piasta  
gwarancją dalszych sukcesów
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Mieszkańcy dzielnicy Baildona zakładają ogródek sąsiedzki. Prace przy  
ul. Szarej już się rozpoczęły. Będą tam mogły odbywać się spotkania są-
siedzkie, np. na wystawionych leżakach. 

Podczas pierwszego spotkania 
mieszkańcy usunęli napisy, 
które szpeciły przylegającą 
do przyszłego ogródka ścia-
nę, a najmłodsi przygotowali 
projekty zagospodarowania 
wspólnej przestrzeni. Wkrótce 
odbędą się warsztaty ogrod-
nicze, w czasie których spe-
cjaliści pomogą mieszkańcom 
dzielnicy przygotować teren 

i posadzić pierwsze rośliny – 
kwiaty i krzewy. Inicjatywa na 
Baildona to efekt działającego 
przy KO klubu zainteresowań, 
którego tematyka jest ściśle 

związana z zagadnieniami 
ogrodniczymi. 

Klub Osiedlowy działa w ramach 
projektu „Twoja społeczność 
Twoją szansą. Etap I” realizo-
wanego przez Miasto Gliwice, 
a współfinansowanego przez 
UE Funduszu Społecznego (w ra-
mach RPO woj. śląskiego na lata 
2014–2020).  (nd/mf)

Ogródek sąsiedzki
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BLCRK przy ul. Dubois zamieni się w wielką strefę 
majsterkowania. Chcesz zrobić coś z niczego (albo 
z czegoś – coś innego)? 24–25 sierpnia zajrzyj na 
festiwal mejKING!

MejKING to najbardziej tech-
niczny festiwal artystyczny w na-
szym mieście. Podczas dwóch 
sierpniowych dni nie zabraknie 
atrakcji dla konstruktorów, ar-
tystów, złotych rączek, a nawet 
pszczelarzy – w każdym wieku!

24 sierpnia przy ul. Dubois 22 
pojawi się między innymi Dru-
karnia w Rozsypce, w której 
dzieci poznają tajniki drukar-
stwa, a także Pszczelarium z po-
kazem ula. Będzie można także 
spróbować swoich sił w tworze-
niu biżuterii z... elektroniki albo 
nauczyć się tradycyjnego wypla-
tania z wełny. W programie są 
też zajęcia ceramiczne, nauka 

tworzenia witraży i warsztaty 
stolarskie. Impreza rozpocznie 
się już o godz. 10.00, a na godz. 
20.30 zaplanowano ciekawy 
neohippisowski koncert „Love 
in 1969”.

25 sierpnia w programie festiwa-
lu mejKING jest tworzenie insta-
lacji na terenie miasta. Szczegóły  
i zapisy są dostępne mejlowo: 
halo@warsztatmiejski.pl. 

Organizatorami festiwalu są 
Warsztat Miejski w Gliwicach 
i Centrum Inicjatyw Społecz-
nych. Projekt jest dofinanso-
wany z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)
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KuLTuRA

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 22 SIERPNIA

 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Julieta”, reż. P. Almo-
dóvar – projekcje w ramach Różnych klimatów kina, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTEK 23 SIERPNIA
 ■ godz. 15.00: „Mały Książę w grach planszowych” 

– popołudnie z planszówkami w ramach Wakacji 
z Małym Księciem, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30) 

 ■ godz. 15.45, 18.00 i 20.15: „Magical Girl”, reż. C. Ver-
mut – projekcje w ramach Różnych klimatów kina, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ od godz. 19.00: „Matrix”, „Matrix Reaktywacja” 
i „Matrix Rewolucje”, reż. L. i L. Wachowski – ma-
raton filmowy w ramach obchodów 20. rocznicy 
premiery „Matrixa”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOTA 24 SIERPNIA
 ■ godz. 10.00–22.00: Festiwal mejKING 2019, BLCRK 

(ul. Dubois 22)
 ■ godz. 15.15, 18.00 i 20.30: „Służąca”, reż. P. Chan- 

-wook – projekcje w ramach Różnych klimatów kina, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Minia-tour. Muzyczne biuro podróży”, 
reż. H. Jarczyk – spektakl Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie w ramach Parkowego Lata, park Chopina

NIEDZIELA 25 SIERPNIA
 ■ godz. 9.30: „Dzieło gliwickich ewangelików” – spa-

cer historyczny z Maciejem Porańskim w ramach 
Lata z Gliwickim Wędrowcem, skwer Dessau

 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Thelma”, reż. J. Trier – 
projekcje w ramach Różnych klimatów kina, Sce-
na Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Munio: Strażnik Księżyca”, reż.  
A. Heboyan, B. Philippon; „Dziewczyna we mgle”, 
reż. D. Carrisi – seanse Letniego Kina Plenerowego, 
pl. Grunwaldzki

PONIEDZIAŁEK 26 SIERPNIA
 ■ godz. 15.00: Sierpniowe popołudnie z grami plan-

szowymi w ramach Wakacji z Małym Księciem, 
Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 15.30: „Bawełniane torby” – warsztaty pla-
styczne w ramach Wakacji z Małym Księciem, Filia 
nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Przedwiośnie 2)

WTOREK 27 SIERPNIA
 ■ godz. 16.00: „Kosmos, planety – Mały Książę wę-

druje” – warsztaty dziennikarskie w ramach Wa-
kacji z Małym Księciem, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.30, 18.15 i 20.15: „Winni”, reż. G. Möl-
ler  – projekcje w ramach Różnych klimatów kina, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

śRODA 28 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15 i 20.15: „Free Solo: ekstremal-

na wspinaczka”, reż. J. Chin, E. Chai Vasarhelyi – 
projekcje w ramach Różnych klimatów kina, Sce-
na Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Przyjaciel Małego Księcia” – spek-
takl Lufcika na korbkę w ramach Wakacji z Małym 
Księciem, Filia nr 17 MBP (ul. Spółdzielcza 33a)

kultura.gliwice.eu

Do finału plebiscytu Słoneczniki 2019 zakwalifikowało się kilka projektów eduka-
cyjnych realizowanych w naszym mieście. Trwa internetowe głosowanie.
Każdy może oddać jeden głos na 
stronie sloneczniki.czasdzieci.pl/
ankieta-slask-2019.php.

Do finału śląskiej edycji konkursu 
trafiły trzy inicjatywy Teatru Miej-
skiego w Gliwicach (w kategorii 
JĘZYK projekt „Opowiem Ci bajkę”; 
w kategorii MUZYKA warsztaty „Powi-
tanie w Teatrze”; w kategorii SZTUKI 
WIZUALNE Dzień Dziecka w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach). Także kino 
amok może pochwalić się nominacją 
dla cyklu filmowo-warsztatowego 
„Dobry czas z filmem i rodziną”.

Muzeum w Gliwicach ma szanse 
na wyróżnienia – i to aż trzy – w ka-
tegorii SZTUKI WIZUALNE. Wśród 
nominowanych inicjatyw są: cykl 
zajęć „Mały muzealnik”, warsztaty 
„Wielkanoc na Kresach i nieco bli-
żej” i zajęcia z cyklu „Z silezaurem 
i mamutem przez pradzieje Śląska”.

Trzecia z gliwickich instytucji 
kultury – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach – wywal-
czyła nominację w plebiscycie 
razem z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną w Gliwicach. 
Uznanie w kategorii JĘZYK zdobył 
projekt edukacyjny „Gliwickie 

skarby. Porozmawiajmy o war-
tościach”.

Na liście do głosowania są też dofi-
nansowany z budżetu Miasta Gliwice 
festiwal „Ulicznicy”, Centrum Popu-
laryzacji Nauki Politechniki Śląskiej  
i Kolejkowo Gliwice. (mm)

24 sierpnia aktorzy teatru im. J. Słowackiego w Krakowie zaprezentują w parku Chopina 
niezwykły muzycznych spektakl. Będzie to już czwarte wydarzenie w ramach Parkowego 
Lata. Miasto Gliwice zaprasza!

Gliwicka publiczność zobaczy spek-
takl w wykonaniu znakomitych 
krakowskich artystów. „Minia- 
-tour. Muzyczne biuro podróży” 
to 80 minut, w trakcie których 
zabrzmią piosenki z różnych stron 
świata. Kraków, Paryż, Berlin, 
a potem Włochy czy Ameryka – 
mieszanka niezapomnianych me-
lodii w bardzo zgrabnej muzycznej 
opowieści teatralnej. Na spektakl 
wstęp wolny.  
 (mm)

Głosuj na „Słoneczniki”

Muzyczna podróż

Rekordzistka z Gliwic
Natalia Jasińska ustanowiła oficjalny Rekord Polski na wykorzystanie największej 
liczby instrumentów do zagrania jednej melodii. „Love me tender” Elvisa Presleya 
wykonała na... 71 instrumentach. Brawo!

Wykonania były rejestrowane na 
różnych instrumentach, w różnych 
lokalizacjach. Jasinka (sceniczny 
pseudonim Natalii Jasińskiej) na 
bicie rekordu poświęciła cały rok. 
Na czym ona nie zagrała! Była 
mandolina, okaryna, wiolonczela, 
harmonijka ustna, różne rodzaje 
pianina, skrzypce, liry korbowe i fle-
ty, a także wiele więcej. Nagranie 
wraz ze spisem instrumentów jest 
dostępne na YouTube'ie Jasinki.

Natalia Jasińska jest inżynierem 
automatyki i robotyki z dyplomem 
Politechniki Śląskiej, absolwentką 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

im. L. Różyckiego w Gliwicach 
(w klasach skrzypiec i klarnetu), 
studentką wokalistyki na Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach. Ma wiele talentów 
– muzycznych i nie tylko. Koncerto-
wała z Orkiestrą Detą KWK Sośnica 
i Gliwicką Orkiestrą Kameralną. 
W 2017 roku wywalczyła wyróż-
nienie w prestiżowym Ogólno-
polskim Konkursie Wokalnym im. 
L. Różyckiego w Gliwicach. Jury 
przewodniczył światowej sławy 
tenor Wiesław Ochman. Była także 
laureatką Stypendium Prezydenta 
Miasta Gliwice.  
 (mm) fo
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POMySŁ NA WEEKEND

Za początek istnienia browaru książęcego w Tychach uznaje się rok 
1629. Wiele znanych z kart historii postaci odcisnęło na nim swoje piętno. 
Księciu pszczyńskiemu Janowi Henrykowi XI Hochbergowi von Pless 
browar zawdzięcza swą świetność. Był arystokratą i przemysłowcem, 
właścicielem kopalni węgla i fabryki celulozy, rozległych dóbr ziemskich 
i lasów. Browar nazywał perłą pośród swych dóbr. Juliusowi Müllerowi, 
mistrzowi browarnianemu, w XIX w. udało się tam wdrożyć proces 
produkcji piwa dolnej fermentacji – popularnego do dziś piwa jasnego. 
Księżna Daisy, synowa Jana Henryka XI, słynąca ze swej urody i znana 
na salonach całej Europy, również nie ukrywała swej przychylności do 
tego miejsca. Dziś działające przy browarze Muzeum Tyskich Browa-
rów Książęcych oferuje zwiedzającym wiele atrakcji, w tym projekcję 
trójwymiarowego filmu. Na trasie wycieczki znajduje się współczesna 
linia produkcyjna oraz piękne zabytki architektury przemysłowej, jak 
np. warzelnia z 1915 roku, bednarnia i smolarnia czy ciekawy budynek 
dyrekcji. Więcej informacji na stronie zwiedzbrowar.pl.

Szlakiem Zabytków Techniki
Kontynuując podróż po ciekawostkach śląskiego krajobrazu, zaglądamy do bliższych nam czasów – przełomu XIX i XX wieku. 
To właśnie wtedy Górny śląsk przeżywał swój złoty wiek. Powstawały wielkie zakłady przemysłowe, rozrastały się miasta. 
Dziś wiele industrialnych obiektów z tamtych lat przeżywa drugą młodość dzięki umiejętnej adaptacji na cele biznesowe lub 
kulturalne. Sztandarowym przykładem takich działań jest m.in. kompleks Nowych Gliwic. Dziś jednak zachęcamy do krótkiej 
wyprawy poza granice naszego miasta, ponieważ atrakcje zrewitalizowanego obszaru przy ul. Bojkowskiej 37 zostały przez Czy-
telników z pewnością „odhaczone”. Jakie inne obiekty wpisane na Szlak Zabytków Techniki warto zatem po sąsiedzku zwiedzić?

Historia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, dziś znanej jako 
Sztolnia Królowa Luiza, zaczyna się w końcu XVIII stulecia, gdy Frie-
drich Anton von Heinitz, minister stanu i faktyczny szef rządu Prus, 
sprowadził na Śląsk Friedricha Wilhelma von Redena, który odegrał 
rolę prekursora rewolucji przemysłowej na Śląsku. Reden potrafił po-
zyskać wielu wybitnych naukowców i przedsiębiorców, w tym Johna 
Baildona, twórcę m.in. Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach (obecnie 
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych), w której powstał drugi na 
kontynencie europejskim wielki piec opalany koksem wytworzonym 
z węgla wydobywanego w kopalni „Królowa Luiza”. Dostawcą węgla 
do pieców hutniczych była założona przez Redena państwowa kopalnia 
„Król”, odwadniana później Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Dziś 
przemysłowe dziedzictwo, które wcześniej mogliśmy podziwiać tylko na 
starych mapach, można zobaczyć na żywo. Każdy ma szansę przepłynąć 
kanałami sztolni, jak robili to prekursorzy rozwoju naszego regionu. 
Dojazd do sztolni z Gliwic powinien zająć 15–20 minut samochodem. 
Więcej informacji na stronie: www.sztolnialuiza.pl.

Tam najlepiej widać, jak rewolucja przemysłowa zmieniła region. 
Zabytkową Stację Wodociągową „Zawada” w Karchowicach wy-

budowano pod koniec XIX wieku, kiedy na fali industrializacji władze 
zmuszone były do poszukiwań nowych źródeł wody pitnej. Najpierw 
wykopano studnię o głębokości 215 metrów, później stanęły budynki 
zakładu. Stacja szybko poprawiła sytuację, dostarczając czystą wodę 
m.in. do Gliwic i Zabrza oraz okolicznych fabryk. Po podziale Górnego 
Śląska w 1922 roku Karchowice zostały jednym z głównych ośrod-
ków wodociągowych dla niemieckiej części regionu. Początkowo 
zakład korzystał z urządzeń parowych, które dopiero w latach 60. 
ubiegłego stulecia zostały zastąpione elektrycznymi. Pamiątką po 
tym okresie jest 50-metrowy komin. Pierwotnie był jeszcze wyższy, 
lecz po zamknięciu zakładu zaobserwowano jego odchylanie się od 
pionu i dla bezpieczeństwa skrócono. Warto wiedzieć, że „Zawada”, 
choć zabytkowa, nadal dostarcza bardzo dobrą wodę okolicznym 
miejscowościom. Podróż nie powinna zająć więcej niż 20 minut. 
Więcej informacji na stronie www.gpw-zawada.pl.

Opracowanie: Piotr Kołtyś
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GLIWICKI BuDŻET OByWATELSKI 2020

Do głosowania skierowano  
145 projektów zaproponowa-
nych przez mieszkańców – w tym  
140 zadań dzielnicowych (wśród 
nich są propozycje z wszystkich 
21 gliwickich dzielnic) i 5 zadań 
ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań 
pojawił się po raz pierwszy). 

Każdy mieszkaniec  
Gliwic będzie mógł  
oddać maksymalnie dwa  
głosy, w tym jeden głos 
na projekt w dowolnej 
dzielnicy i jeden głos na 
projekt ogólnomiejski – 
na dwóch oddzielnych 
formularzach do głoso-
wania. 

Głosować będzie można albo 
w formie elektronicznej (na e-for-
mularzach aktywnych od 2 wrze-
śnia od godz. 8.00 do 23 wrze-
śnia do godz. 20.00 na stronie  
Gliwice.eu w zakładce „Gliwic-
ki Budżet Obywatelski”), albo 
w formie papierowej – na for-
mularzach dostępnych od 2 do 
23 września w ponad dwudziestu 
punktach konsultacyjnych zloka-
lizowanych w różnych częściach 
miasta (ramka poniżej) bądź 
pobranych w tym czasie – i wy-
drukowanych – ze strony Gliwice.
eu, zakładka „Gliwicki Budżet 
Obywatelski”.

W przypadku głosowania elektro-
nicznego potwierdzenie oddania 
głosu nastąpi poprzez zatwierdze-
nie linku aktywacyjnego przesłane-
go na adres e-mail (zatwierdzenie 
będzie odrębne dla każdego 
z formularzy). Jeden adres e-mail 
będzie mógł zostać wykorzystany 

do udziału w głosowaniu przez 
jednego uprawnionego.

W przypadku głosowania w formie 
papierowej głos będzie można od-
dać w punktach konsultacyjnych 
w godzinach ich otwarcia (za dzień 
oddania głosu przyjmuje się dzień 
złożenia wypełnionego formularza 
bezpośrednio w punkcie konsulta-
cyjnym) lub listownie, przesyłając 
wypełniony formularz na adres 
Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice). O fakcie odda-
nia głosu w terminie decyduje data 
jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby UM. 

Osoby, którym rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia oddanie 
głosu, będą mogły wziąć udział 
w głosowaniu za pośrednictwem 
konsultanta ds. osób niepełnospraw-
nych w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa 21, w godzinach urzędowania 
(za okazaniem dokumentu potwier-
dzającego dane osobowe). 

W trakcie całego głosowania na 
stronie internetowej Gliwice.eu 
będzie udostępniana na bieżąco 
aktualna liczba oddanych głosów. 
Wyniki poznamy do 23 paździer-
nika.

Podczas ustalania  
wyników głosowania będą 
brane pod uwagę projekty, 
które uzyskały poparcie  
co najmniej 30 głosujących 
– w przypadku projektów 
dzielnicowych oraz  
500 głosujących –  
w przypadku projektów 
ogólnomiejskich. 

Najbardziej aktywne dzielnice 
będą miały szansę na finansowy 
bonus, czyli środki z tzw. puli dla ak-
tywnych. Pamiętajmy! Zwycięskie 
projekty będą realizowane w 2020 
roku!      (kik)

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach GBO 2020? 
Weźcie udział w głosowaniu! Tym razem odbędzie się ono między 2 a 23 września.

Głosowanie coraz bliżej! 

Więcej informacji szukaj na

Gliwice.eu
zakładka GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI

WyKAZ PuNKTÓW KONSuLTACyJNyCH:
   1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwy-

cięstwa 21 (wejście od ul. prymasa Stefana 
Wyszyńskiego)

  2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. 
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)

  3.  Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, 
ul. Jasna 31A 

  4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
  5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
  6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
  7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
  8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
  9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24

10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A
14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

22. GCOP, Centrum Wolontariatu, ul. Zwycię-
stwa 1/1, I piętro

23. GCOP, Dom Aktywnej Młodzieży,  
ul. Barlickiego 3, pokój 21–22

24. GCOP, Strefa Aktywności Społecznej,  
ul. Jagiellońska 21

GLIWICKI BuDŻET OByWATELSKI 2020 
KWOTy DLA DZIELNIC

Dzielnica Kwota na realizację  
zadań [w zł]

Minimalna liczba głosów 
ważnych w dzielnicy, 
umożliwiająca udział  
w puli dla aktywnych

BAILDONA 304 000   957
BOJKÓW 170 000   294

Brzezinka 162 000   255
CZECHOWICE 126 000     74
KOPERNIKA 318 000 1030

LIGOTA ZABRSKA 153 000   208
ŁABĘDy 414 000 1503

OBROŃCÓW POKOJu 217 000   527
OSTROPA 171 000   299

POLITECHNIKA 206 000   470
sikOrnik 372 000 1295
SOśNICA 477 000 1819

STARE GLIWICE 243 000   653
szOBiszOwice 365 000 1259
śRÓDMIEśCIE 391 000 1390

trynek 455 000 1710
WILCZE GARDŁO 134 000   117

WOJSKA POLSKIEGO 351 000 1194
WÓJTOWA WIEś 230 000   593

zatOrze 373 000 1300
ŻERNIKI 184 000   361

Razem 
na projekty dzielnicowe 5 816 000 –

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY  

GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców odbędzie się od 2 do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY DZIELNICOWE

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 400 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Remont harcówki 083 Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana i remont  
stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników. 84 600

2. Domki dla kotów 097 Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących. 8000

3. Zajęcia aktywizujące 159 Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,  
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej. 60 000

4. Podnośnik basenowy 228 Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”. 35 000

5. Rehabilitacja 230 Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu  
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu. 12 500

suma 200 100

Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 5 816 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 304 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zabezpieczenie  
schronów 057 Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10–16 – wykonanie tarasów z wysokiej 

jakości drewna. 50 600

2. Place zabaw i sprzęt  
dla szkoły 244 Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego 

i kolarstwa górskiego, i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający. 128 600

suma 179 200

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 170 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Spektakle i warsztaty 153 Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach  
w Teatrze Miejskim w Gliwicach. 15 000

2. Przejście dla pieszych 197 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła. 20 000

3. Kurs samoobrony 198 Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania  
w sytuacjach zagrożenia. 15 000

4. Zagospodarowanie  
terenu 210 Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury – w tym budowa historycznej 

ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej. 120 000

suma 170 000

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 003 Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki. 162 000

2. Gimnastyka 117 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

3. Park linowy 229 Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową. 162 000

4. Parking rowerowy 239 Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku 
autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej. 23 500

suma 353 500
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Dzielnica Czechowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 126 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Festyn 033 Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka. 14 000

2. Wiata 072 Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole. 100 000

3. uporządkowanie terenu 073 Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole. 15 000

4. Zagospodarowanie terenu 290 Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia 
roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami. 54 000

suma 183 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 318 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Miejsca postojowe 034 Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza. 80 000

2. Zajęcia dla seniorów 036 Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem  
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników. 9000

3. Street workout 070 Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni. 100 000

4. Gimnastyka 088 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

5. Huśtawka 121 Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni. 30 000

6. Miejsca postojowe 186 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza. 150 000

7. Ławki 292 + 027 Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei ks. Witoszka. 12 000

suma 387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 153 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Skwer 275 Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej. 100 000

2. Zajęcia sportowe 277 Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych – piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży. 49 500

suma 149 500

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 414 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 024 Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia  
i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej. 350 000

2. Chodniki 054 Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1–3. 30 000

3. Plac zabaw 068 Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw  
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych. 198 000

4. Gimnastyka 251 Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia  
w miesiącach III-XII (bez wakacji). 12 000

5. Sygnalizacja  
ostrzegawcza 252 Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki  

oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną. 60 000

6. Chodnik 253 Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej. 150 000

7. Zumba fitness 254 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia  
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji). 10 000

8. Miejsca postojowe 255 Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów. 96 000

9. Aktywizacja seniorów 256 Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,  
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+. 50 700

10. Street workout 257 Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. Chodnik 259 Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki. 270 000

12. Siłownia zewnętrzna 261 Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu – montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

13. Tenis stołowy 262 Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II–VI i IX–XI. 16 000

14. Warsztaty kreatywne 264 Cykl warsztatów artystycznych dla  rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny – każde spotkanie  
dla 15 rodziców z dziećmi (3–12 lat). 27 000

15. Pierwsza pomoc 265 Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych. 4800

suma 1 474 500
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Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 217 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 035 Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu  
do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego. 217 000

2. Droga rowerowa 062 Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną. 210 000

3. Sala gimnastyczna 233 Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 – uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia, 
malowanie sali i korytarza. 57 000

4. Kurs aktywizacyjny 281 Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców – 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu. 12 000

5. Kurs komputerowy 283 Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) – 40 godzin 
zakończonych certyfikatem. 30 500

suma 526 500

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 171 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Lampy solarne 032 Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie  
przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji „Balaton”. 40 000

2. ubrania bojowe 090 Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa. 37 100

3. Siłownia zewnętrzna 177 Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów 
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych. 171 000

4. Zakup sprzętu 188 Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane  
namioty, stoły, ławki. 12 500

5. Meble ogrodowe 280 Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji  
przedsięwzięć w dzielnicy. 3000

suma 263 600  

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 206 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Aktywizacja seniorów 110 Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz 
3 spacerów po mieście z przewodnikiem. 15 300

2. Spotkania z kulturą 232 Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą – 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne. 12 000

suma 27 300

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 372 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 166 Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia  
na placu zabaw przy ul. Derkacza. 350 000

2. Korty 196 Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 – sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze. 143 000

3. Strefa relaksu 288 Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw  
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. 50 000

4. Plac zabaw 298 Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki. 290 000

suma 833 000

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 477 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Jezdnia 007 Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema. 360 000

2. Plac zabaw 064 Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia. 450 000

3. Wydarzenia 122 Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy, 
spotkania literackie. 15 000

4. Chodnik 125 Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów  
nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności. 433 400

5. Monitoring 127 Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika, 
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów. 282 000
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6. Zatoki postojowe 131 Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie – od kościoła pw. św. Jacka do przejścia 

między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica. 320 000

7. Miejsca postojowe 132 Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów. 61 200

8. Pumptrack 214 Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”. 250 000

9. Street workout 215 Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków  
w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy. 100 000

suma 2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 243 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Kurtyna wodna 235 Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej. 10 000

2. Przejście dla pieszych 236 Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135–139. 20 000

3. ćwiczenia dla seniorów 247 Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey. 15 000

4. Biegi 269 Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora – 5 biegów, po jednym w miesiącu. 5000

5. Zajecia sportowe 271 Organizacja zajęć sportowych – piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego 
upadania i  korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe. 46 000

6. Strefa relaksu 272 Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie  
z dokumentacją projektową. 180 000

suma 276 000

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 365 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Gimnastyka 134 Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20–25 osób w wieku powyżej 50 lat – 38 zajęć  
w godzinach popołudniowych. 8300

2. Wieczorki taneczne 135 Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale, latem i jesienią. 9000

3. Chodniki 170 Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja. 170 000

4. Rozgrywki piłkarskie 171 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7. 16 000

5. Teatrzyki 172 Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP. 3000

6. Aqua aerobik 181 Organizacja zajęć aqua aerobiku – 3 grupy po 15 osób od 30. roku życia na basenie „Delfin”. 26 000

7. Joga 182 Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów – 42 warsztaty w grupach po 30 osób. 8200

8. Warsztaty taneczne 183 Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób – w miesiącach I–VI oraz IX–XI. 16 000

9. Nordic walking 184 Organizacja zajęć nordic walking – 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób, w miesiącach V–X, 
ok. 55 godzin łącznie. 7000

10. Kurs samoobrony 190 Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000

11. Zajęcia integrujące 191 Cykl zajęć integrujących młodzież – 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta. 17 000

12. Zajęcia dla dzieci 192 Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0–6 lat i ich rodziców – 16 spotkań po 2 godziny. 5600

13. Plac zabaw 193 + 025 Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw  
na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza. 350 000

14. Zajęcia taneczne 204 Zajęcia taneczne dla dzieci (7–12 lat) – 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie  
(w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w SP nr 7 i 20. 32 000

15. Plac zabaw 243 Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7. 317 800

suma 1 000 900

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 391 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Droga dojazdowa 011 Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19  
– od ul. Ziemowita do bramy placówki. 290 000

2. Pijalnia wody 030 Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w parku Chopina. 25 000

3. Nasadzenia 042 Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie parku Chopina – uzupełnienie miejsc  
po usuniętych drzewach. 30 000

4. Plac zabaw 067 Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop  
przy ul. Młyńskiej. 391 000

5. Street workout 179 Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w parku Chopina. 70 000

6. Gimnastyka 268 Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 – raz w tygodniu po 45 minut 
dla grupy ok. 30 osób. 10 500

suma 816 500
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Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 455 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 031 Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu  
zabaw przy ul. Piastowskiej. 300 000

2. Parking 051 Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni 
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D. 140 000

3. Język angielski 085 Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych. 54 000

4. Warsztaty 086 Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP. 8400

5. Gimnastyka 091 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

6. Aqua aerobik 092 Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30. roku życia – w miesiącach III–VI i IX–XII. 15 000

7. Zajęcia bokserskie 099 Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu – cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu. 6000

8. Rozgrywki piłkarskie 154 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10. 14 000

9. Sprzęt sportowy 156 Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 – piłki, 
koszulki, drabinki itp. 12 000

10. Zagospodarowanie 
terenu 168 Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci,  

wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek. 165 000

11. Zieleniec 174 Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu 
zielonego różami. 30 000

12. Kompleks  
wspinaczkowy 194 Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów  

komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej. 200 000

13. Stacja napraw rowerów 195 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie  
funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich. 6500

14. Zajęcia tai-chi 297 Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35. roku życia. 24 000

suma 980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 134 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Nasadzenia 218 Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu. 50 000

2. Zakup sprzętu 219 Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów  
organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę – 20 kompletów ławostołów. 9000

3. Teatrzyki dla dzieci 220 Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci,  
w sali wielofunkcyjnej przy placu Jaśminu. 10 000

4. Wynajem sali 221 Wynajem sali przy placu Jaśminu 2 dla  potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych. 45 000

5. Parkingi rowerowe 222 Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą 
tras rowerowych w rejonie placu Jaśminu. 23 000

6. Monitoring 223 Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na plac Jaśminu oraz boiska  
sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei. 112 000

suma 249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 351 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Street workout 087 Budowa street workoutu – wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni 
w parku Starokozielskim. 100 000

2. Gimnastyka 089 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

3. Plac zabaw 115
Przebudowa placu zabaw w parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia.  
Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa, 
wykonanie nasadzeń.

350 000

4. Droga dojazdowa 136 Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto. 110 000

5. Zajęcia piłkarskie 137 Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży – 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych  
(6–9, 10–12 lat) – w miesiącach V–IX. 16 000

6. Plac zabaw 167 Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu 
zabaw przy ul. Gagarina. 350 000

7. Gimnastyka 242 Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach po 15–20 osób. 7600

8. Warsztaty kreatywne 273 Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – zajęcia florystyczne, świeczkarskie,  
mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbookingu, decoupage'u. 13 000

9. Pumptrack 279 Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb Kłodnica. 300 000

suma 1 252 600
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Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 230 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Remont zjazdu 012 Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83. 50 000

2. Zagospodarowanie 
terenu 056 Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi  

fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego. 50 000

3. Karate 163 Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci. 6500

4. Nasadzenia 234 Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni  
przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15. 5200

suma 111 700

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 373 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Chodnik 026 Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1–7. 120 000

2. Warsztaty 095 Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP. 7600

3. Oświetlenie solarne 096 Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego – Czarnieckiego – Żółkiewskiego – Wolskiego. 50 000

4. Wykłady 098 Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP. 7 000

5. Plac zabaw 100 Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 – zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej  
nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie. 150 000

6. Wieczorki taneczne 102 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi  
dla ok. 400 mieszkańców osiedla. 17 000

7. Nagłośnienie 103 Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie 
auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy. 35 000

8. Teatrzyki 104 Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP. 3200

9. Zajęcia dla dzieci 108 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w Filii nr 17 MBP. 20 000

10. Siłownia zewnętrzna 109 Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka. 60 000

11. Fitness 116 Organizacja całorocznych zajęć fitness – treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne. 63 000

12. Warsztaty 164 Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych, 
zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych. 175 500

13. Kurs samoobrony 165 Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej – 48 spotkań  
dla grupy kilkuset osób. 20 000

14. Warsztaty krawieckie 231 Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 – zakup niezbędnego sprzętu 
krawieckiego i materiałów. 45 000

suma 773 300

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 184 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Chodnik 013 Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich – od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka. 170 000

2. Sala gimnastyczna 017 Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 – cyklinowanie  
i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian. 96 000

3. Trasa  
rekreacyjno-sportowa 071 Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów. 184 000

suma 450 000

ŁąCZNA KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW  
OGÓLNOMIEJSKICH I DZIELNICOWyCH, WyŁONIONyCH W PROCEDuRZE 
GLIWICKIEGO BuDŻETu OByWATELSKIEGO 2020 

6 216 000 ZŁ

ŁąCZNy PRZEWIDyWANy KOSZT PROJEKTÓW OCENIONyCH POZyTyWNIE 
I ZAKWALIFIKOWANyCH DO GŁOSOWANIA 12 929 700 ZŁ

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

GLIWICKI BuDŻET OByWATELSKI 2020

http://www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego,  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
– przetarg nieograniczony, pn.:

Budowa parkingu na 16 miejsc postojowych na działkach nr 119  
i 120 (obręb Zatorze) na południe od ulicy Grottgera w Gliwicach.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych  
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
typu wywrotka – nr 01 36 2019.

Termin składania: 5 września 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. o godz. 12.00

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

Remont zasilania i sterowania elektrofiltru 
kotła WP-70 nr 2 w Ciepłowni PEC – Gliwice.

Termin składania ofert:  
10 września 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
10 września 2019 r. o godz. 10.30

Kompleksową obsługę obejmującą:
• wynajem, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz kurtek 

zimowych ocieplanych dla pracowników PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
• najem i serwis mat wejściowych.

Termin składania ofert: 3 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 3 września 2019 r. o godz. 10.30

oferty pracy

KoMUNIKaty

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko  
inspektora ds. technicznych.

Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji prze-

targowej i umów na prace remontowe, 
w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności 
i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót 
związanych z bieżącą eksploatacją nie-
ruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w pod-
ległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu planu 
remontów gminnych nieruchomości,

• prowadzenie dla każdej nieruchomości 
Książki Obiektu Budowlanego,

• sporządzanie kosztorysów inwestor-
skich lub ich zlecanie do Działu Tech-
nicznego,

• uczestniczenie w zebraniach właścicieli 
lokali oraz bieżąca współpraca z przed-
stawicielami wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm 
ubezpieczeniowych, potwierdzanie re-
gresów i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gminnych 
lokali mieszkalnych oraz sporządzanie 
protokołów zdawczo-odbiorczych, 
kart stanu technicznego lokali miesz-
kalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe technicz-

ne w specjalności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświad-

czenie w pracy z arkuszami kalkulacyj-
nymi,

• znajomość branży zarządzania nieru-
chomościami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka 

kultura osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugrun-

towanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania, prosimy o przesłanie 
aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.
pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych” w terminie 
do 29 sierpnia 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania 
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parla-
mentu 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 dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)”.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko  
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych.

Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot miesz-

kaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-praw-

nych związanych z założeniem wspólnoty 
mieszkaniowej po wyodrębnieniu pierw-
szego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot 
mieszkaniowych,

• współudział w przygotowywaniu ze-
brań wspólnot mieszkaniowych, m.in. 
tworzenie uchwał, prawidłowe po-
wiadamianie właścicieli o terminach  
zebrań, 

• współudział w zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych,

• wprowadzanie danych do modułów ob-
sługujących wspólnoty mieszkaniowe, 
umożliwiających prawidłowe rozliczanie 
właścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w pod-
ległym zakresie,

• przygotowywanie umów dla wspólnot 
mieszkaniowych dotyczących części 
wspólnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe,
• mile widziane co najmniej 3-letnie do-

świadczenie,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz 

wyciągania wniosków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klien-

tami, 

• komunikatywność i umiejętność pracy 
w zespole, 

• znajomość pakietu MS Office (w tym 
znajomość MS Excel), 

• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie 

licencji zarządcy nieruchomości.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugrun-

towanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania, prosimy o przesłanie 
aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl  
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko  
ds. wspólnot mieszkaniowych” w terminie 
do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania 
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się tylko z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)”.

nabór nr KD.210.35.2019.ZD-2
urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego 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 dodatko-

wych,
• 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 29 sierpnia 
2019 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, 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. 

● opiekun 
wykształcenie podstawowe/średnie, nieka-
ralność, zakres obowiązków: realizacja pod-
stawowych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania osoby wymagającej opieki (za-
spokajanie codziennych potrzeb życiowych 
m.in. utrzymywanie czystości i porządku 
w mieszkaniu, robienie niezbędnych zaku-
pów), różne godziny pracy, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Pyskowice;

● ślusarz remontowy 
wykształcenie zawodowe lub osoby chęt-
ne do przyuczenia, zakres obowiązków do 
uzgodnienia z pracodawcą, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● ustawiacz 
wykształcenie min. zawodowe, doświadcze-
nie w zawodzie, świadectwo zdania egzaminu 

kwalifikacyjnego ustawiacza, sumienność, 
dokładność, stan zdrowia pozwalający na 
wykonywanie pracy na kolei, zakres obo-
wiązków: wykonywanie prac związanych 
z odpowiednim zestawieniem, odstawieniem 
i dostawieniem wagonów w składzie pociągu, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● hydraulik/pomocnik hydraulika 
wykształcenie: brak wymagań, doświadcze-
nie zawodowe, mile widziane prawo jazdy 
kat. B oraz badania wysokościowe, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren Śląska + de-
legacje; 

● elektromechanik/mechanik   
    urządzeń dźwignicowych 

wykształcenie zawodowe, uprawnienia elek-
tryczne E, współpraca w zespole, zakres obo-
wiązków: naprawy, konserwacja, remonty 

urządzeń transportu bliskiego, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Knurów;

● młodszy specjalista   
   ds. kontroli jakości i produkcji 

wykształcenie min. średnie (chemia, technologia 
chemiczna, inżynieria środowiska lub pokrewne), 
dobra znajomość pakietu Microsoft Office, za-
kres obowiązków: kontrola parametrów jakościo-
wych surowca i wyrobu gotowego, pobieranie 
próbek do badań, nadzorowanie pracy urządzeń 
laboratoryjnych, prowadzenie nadzoru techno-
logicznego nad procesami odzysku i produkcji, 
prowadzenie dokumentacji z zakresu działań 
laboratoryjnych i produkcyjnych, mile widziane 
doświadczenie w pracy w laboratorium, chęć 
nauki i rozwoju własnych kompetencji, dosko-
nała organizacja pracy własnej i samodzielność 
w realizacji zadań, mile widziana wiedza z zakresu 
chromatografii gazowej, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 14 sierpnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

oferty pracy

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim kolejna edycja lubianych przez  
gliwiczan Targów Expobud. Będzie to już 15. edycja imprezy, która na stałe wpisała się 
w jesienny kalendarz gliwickich spotkań branżowych.
Dwudniowy Expobud to okazja, by 
zaznajomić się z ofertą liczących 
się firm oraz najnowszymi roz-
wiązaniami stosowanymi obecnie 
w budownictwie i aranżacji wnętrz 
czy ogrodów. 

– Zaplanowaliśmy wiele warsztatów 
i spotkań. Powiemy, jak budować 
relacje z architektem i wykonaw-
cą, jak kupić dobrą nieruchomość, 
pokażemy też, jak wykonać obraz 
z mchu. Targi będą pełne cieka-
wych rozwiązań i niespodzianek. 
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco 
naszej strony www.promocja-targi.

pl oraz naszego fanpage’a – mówi 
Wioletta Ochman, organizator Tar-
gów Expobud.

Szkolenia budowania relacji z archi-
tektem, wykonawcą i dystrybutorem 
poprowadzi Grupa Umbrella Marke-
ting Group. Na płycie hali, w strefie 
warsztatów, odbędą się trzy prelek-
cje, na które obowiązują zapisy.

Przedstawiciele Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Śląskiej 
poprowadzą warsztaty DESIGN 
THINKING – w poszukiwaniu prze-
wagi konkurencji na rynku, a GRUPA 

KEJOR poinstruuje, jak nie kupować 
„bubla”, czyli mieszkania lub domu, 
który może budzić obawy. 

Podczas targów odbędą się też warsz-
taty Whispers of flowers – uczestnicy 
spotkania będą tworzyć kompozycje 
jesienne i obrazy z mchu.

15. edycja targów Expobud odbę-
dzie się 14–15 września (w godz. 
10.00–17.00) w małej hali Areny 
przy ul. Akademickiej 50. Bezpłatny 
bilet wstępu, po wypełnieniu for-
mularza, można pobrać na stronie 
www.promocja-targi.pl.  (mf)

XV Targi Expobud
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OGŁOSZENIA

śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniach w trybie przetargów nieograniczonych na zadania pt.: 

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

Modernizacja i remont pierwszego 
piętra budynku A zlokalizowanego na 
terenie śląskiego Centrum Logistyki S.A. 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

Termin składania ofert:  
13 września 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
13 września 2019 r. o godz. 10.15

Zaprojektowanie i rozbudowa istnie-
jącej hali magazynu stali E na terenie 
śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gli-
wicach przy ul. Portowej 28.

Termin składania ofert:  
30 września 2019 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
30 września 2019 r. o godz. 10.15

śWIADCZySZ uSŁuGI NOCLEGOWE? PAMIĘTAJ:
	Prezydent Miasta Gliwice prowadzi ewidencję 

obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. 
niekategoryzowanych), niebędących obiektami ho-
telarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, 
kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych 
na terenie Gminy Miejskiej Gliwice – art. 38 ust. 3 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (t.j. Dzu z 2019 r., poz. 238).

	Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, 
zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy, przedsiębiorca 
obowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do 
powyższej ewidencji.

	Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek 
przedsiębiorcy.

	Zgłoszony obiekt, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, musi spełniać wymagania budowlane, 
sanitarne i przeciwpożarowe.

	Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia 
usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych 
oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie 
(wniosek o dokonanie wpisu) umieszczona jest na 
stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/stro-
na=50,169,102.

	Wpis do ewidencji nie podlega opłatom skarbowym.
	Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji 

można uzyskać w Wydziale Przedsięwzięć Gospo-
darczych i usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, tel. 32/239- 
-11-58, 32/238-54-24, e-mail: pu@um.gliwice.pl.

uWAGA:
	świadczenie usług hotelarskich w obiekcie nie-

kategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, 
pokojach gościnnych), niezgłoszonym do przed-
miotowej ewidencji, zgodnie z Kodeksem Wy-
kroczeń, podlega sankcjom karnym.

INforMacje I KoMUNIKaty

NIerUcHoMoŚcI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

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

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 wy-
kazy zawierające nieruchomości:

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

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUje,

przeznaczone do sprzedania, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 150/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 152/2019 do 27 sierpnia 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 151/2019 do 26 sierpnia 2019 r.

Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.A.,

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,
sprzeda nw. jednostki transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr  
ewidencyjny

rok  
produkcji uwagi

1. Frezarka Dynapac PL 2000S 5-0226 2005 sprzęt sprawny

2. Koparko-spycharka NEUSON 
3802WD 5-0166 1996 sprzęt uszkodzony

3. Samochód dostawczy KIA K2500  
(SG 07672) 7-0204 2006 6-osobowy  

– pojazd uszkodzony

4. Samochód dostawczy KIA K2900
(SG 4557A) 7-0214 2008 3-osobowy  

– pojazd uszkodzony

5. Walec drogowy HAMM DV-10.22
stal-stal 5-0173 1998 sprzęt uszkodzony

6. Przyczepa samochodowa  D-633
(SG 1148P) 7-0106 1990 przyczepa wycofana 

z eksploatacji

Wszelkich informacji udziela: 
Główny Inżynier ds. Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 140, e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej 
oferty.

Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów S.A.,

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,
wycofuje z eksploatacji i przeznacza do sprzedaży:

1. Niskotemperaturowy kocioł wodny:
• wytwórca: Viessmann Werke GMBH & 

CO Allendorf Niemcy,
• rok produkcji: 1998 r.,
• nr fabryczny: 7223301700303,
• typ kotła: WERTOMAT VSB,
• moc: 138 – 460 kW,
• temp. dopuszczalna: 100 oC,
• pojemność: 533 l,
• ciśnienie dopuszczalne: 5,5 bar.

Przez cały czas eksploatacji kocioł był pod 
dozorem UDT.
2. Palnik gazowy:
• wytwórca: GIRSCH GMBH Hemer Niemcy,
• rok produkcji: 1998 r.,
• nr fabryczny: 3103980069,
• typ: 25-36-41905-01  MG1-M-L-N.

Informacje dotyczące sprzedaży można 
uzyskać pod nr telefonu 661-998-802.

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

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

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

preZyDeNt MIaSta GLIWIce
INforMUje,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 284/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 286–289/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 295–302/2019 do 29 sierpnia 2019 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 303–306/2019 do 29 sierpnia 2019 r.;
garażu przeznaczonego do wyodrębnienia i nie-
odpłatnego przeniesienia własności oraz oddania 
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr 307/2019 do 29 sierpnia 2019 r.;
części nieruchomości przeznaczonej do wydzierża-

wienia, stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 275–279/2019 do 23 sierpnia 2019 r.,
• nr 280/2019 do 30 sierpnia 2019 r.,
• nr 281/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 282/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 282/2019 do 30 sierpnia 2019 r.,
• nr 283/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 291–294/2019 do 26 sierpnia 2019 r.,
• nr 332/2019 do 2 września 2019 r.;
sprzedaży na rzecz współwłaściciela udziału wyno-
szącego ½ w spółdzielczym własnościowym prawie 
do lokalu:
• nr 290/2018 do 30 września 2019 r.;
lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu:
• nr 285/2019 do 26 sierpnia 2019 r.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe 

o powierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne, 
• program artystyczny (w wybrane przez 

organizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawka-

mi obowiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gli-
wice opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek dziennych opłaty 
targowej,

2. opłata za prąd – zgodnie ze wskazania-
mi licznika zainstalowanego w każdym 
z domków handlowych

3. prowadzenie sprzedaży ciągłej 
w dniach i godzinach wskazanych przez 
organizatora (nie będzie możliwości 
udostępniania domku tylko w wybrane 
dni lub godziny),

4. prowadzenie sprzedaży wyłącznie 
w domkach zapewnianych przez or-
ganizatora (nie będzie możliwości usta-
wienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Zasady naboru
1. Preferowane będą stoiska wcześniej 

nieprezentowane w Gliwicach, o cha-
rakterze świątecznym.

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który 
będzie oferowany podczas jarmarku: 
ceramika artystyczna, wyroby regio-
nalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, 
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżute-
ria, artykuły spożywcze oraz wyroby 
garmażeryjne i gastronomiczne. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość 
dokonania wyboru wystawców i odrzu-
cenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgło-
szenia wystawcy” (do pobrania ze stro-
ny www.gliwice.eu) do 3 października 
2019 r., w jeden ze wskazanych poniżej 
sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwi-

cach, Wydział Kultury i Promocji Mia-
sta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,

• osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego,

• faksem na nr 32/231-40-59,
• za pośrednictwem poczty e-mail:  

kp@um.gliwice.pl.

Jarmark Bożonarodzeniowy 
2019

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaofe-
rować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. 
Planowany termin trwania jarmarku to: 22 listopada – 22 grudnia bieżącego roku.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta  
do 18 października 2019 r.

http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://bip.gliwice.eu/strona=50,169,102
https://bip.gliwice.eu/strona=50,169,102
mailto:pu%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:kp@um.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

UŻytKoWe

MIeSZKaLNe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. KORCZOKA 47, lokal nr III, parter, 
pow. 107,61 m2, 4 pomieszczenia, WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 730,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 27 sierpnia 2019 r. od godz. 8.00 do 
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

• PL. JAśMINu 8, lokal nr I, parter, pow. 
130,00 m2, 8 pomieszczeń, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 27 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

• uL. ASNyKA 13, lokal nr III, par-
ter, piwnica, pow. 82,99 m2, parter:  
2 pomieszczenia, pomieszczenie sani-
tarne, WC; piwnica: 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 234 630,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Termin oględzin: 27 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92

Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

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

• uL. WySZyŃSKIEGO 14B, lokal nr II, 
parter, I piętro, pow. 363,85 m2, par-
ter: wiatrołap, sala sprzedaży; I piętro:  
2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy 
pomieszczenia biurowe, pomieszcze-
nie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.30 
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• uL. KOCHANOWSKIEGO 12, lokal nr 8, 
II piętro, pow. 29,12 m2, 1 pokój, kuch-
nia, WC, spiżarka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• uL. RyBITWy 11, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,78 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 700,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.45 
do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• uL. DERKACZA 2, lokal nr 37, VII pię-
tro, pow. 36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 700,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 8.00 
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• uL. PSZCZyŃSKA 112B, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 51,99 m2, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 148 100,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 10 września 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• uL. RyDyGIERA 7, lokal nr 2, parter, pow. 
35,99 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 200,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 września  
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• uL. ODROWąŻÓW 94, lokal nr 1, par-
ter, pow. 27,76 m2 + piwnica: 1,87 m2, 
1 pokój, kuchnia, przedpokój, pomiesz-
czenie higieniczno-sanitarne, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 13.10 
do 13.25 (dodatkowy termin oględzin: 10 września 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

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

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NABÓR NA MIESZKANIA TBS
AKTuALIZACJA MIESZKAŃ

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS, 

który trwa od 12 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne mieszkania. 

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale 
Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  

www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. Adres
Czynsz

bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja Terminy oględzin

1. Andersena 38/5
I piętro

676,19 zł 2 pokoje
54,93 m2

60 139,00 zł 8114,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 13.40–13.55

2. Andersena 18/6
I piętro

659,82 zł 2 pokoje
53,60 m2

48 923,00 zł 7918,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.00–14.15

3. Andersena 22/8
II piętro

414,85 zł 1 pokój 
33,70 m2

24 608,00 zł 4978,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.20–14.35

4. Andersena 24/1
parter

521,94 zł 1 pokój
42,40 m2

21 670,00 zł
(hipotetycznie)

6263,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.40–14.55

5. Andersena 8/5
I piętro

462,86 zł 1 pokój
37,60 m2

27 456,00 zł 5554,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00–15.15

6. Daszyńskiego 20/6
II piętro

648,98 zł 2 pokoje
52,72 m2

57 774,00 zł 7788,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 15.45–16.00

7.
Witkiewicza 19/34

IV piętro
(budynek wyposażony 

w windę)

528,10 zł
1 pokój

42,90 m2 31 326,00 zł 6337,00 zł
22 sierpnia 2019 r.
godz. 16.30–16.45

UWAGA:
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  
ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, 
użytek B – tereny mieszkaniowe oraz 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, KW GL1G/00009898/1 prowadzo-
na w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb 
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, 
położona przy ul. Tadeusza Kościusz-
ki w Gliwicach, użytek B – tereny 

mieszkaniowe, KW GL1G/00056985/2 
prowadzona w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach.

Termin przetargu: 7 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 327 200,47 zł,
w tym: 
4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, 
zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, 
opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
Wadium: 433 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 października 2019 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.

NIerUcHoMoŚcI Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy:

II PRZETARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 12 września 2019 r. (czwar-
tek) od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad,  
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 12 września 2019 r. (czwartek) 
o godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
•  wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty  

– kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze kon-
ta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy 
będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego prze-
targ. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do licytacji),

•  złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl),

•  złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, naj-
mu, dzierżawy (załącznik nr 3, do pobrania na stronie 
internetowej www.zbmgliwice.pl),

•  złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu,

•  osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być po-
twierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upraw-
nioną do reprezentowania uczestnika przetargu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapo-
znać się w Dziale Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach 
urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe nota-
rialnie poświadczone, upoważniające ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu – bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali, 

•  zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

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

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-mie-
sięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygoto-
waniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we wła-
snym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania 
lokalu z  przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
4 września 2019 r. (środa):
•  ul. Hutnicza 26, w godz. 10.00 – 10.15.

ul. Hutnicza 26 (u-1), front, parter, lokal użyt-
kowy o powierzchni 36,40 m2. Lokal składający się 
z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje: elektryczną 
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną 
(podejście pod umywalkę), WC – brak, ogrzewanie – brak 
(w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan technicz-

ny lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 7,50 zł
Wadium: 819,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 
z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Bu-

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

2.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z re-
alizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 
rozporządzenia,

3.  Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie 
danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane 

będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania ni-
niejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń,

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

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

6.  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych doty-
czących Pani/Pana  narusza przepisy rozporządzenia.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow. 0,0902 ha, 

zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa – grunty 
orne,

• działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa  
– grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Opis przedmiotu przetargu:
Działki położone we wschodniej części miasta Gliwice przy 
ul. Łowickiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz pola uprawne. Okolica dobrze skomuni-
kowana. Działka 1026/1, obręb Żerniki, ma bezpośredni do-
stęp do utwardzonej drogi publicznej o znacznym natężeniu 
ruchu ul. Łowickiej i służy jako droga wewnętrzna do działki 
1026/4, obręb Żerniki, oraz do działek przyległych. Działka 
nr 1026/4, obręb Żerniki, ma kształt regularny, umożliwia-
jący zagospodarowanie pod budownictwa jednorodzinne.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, oraz działka nr 1026/4, 
obręb Żerniki, położone są na terenie, na którym od 23 wrze-
śnia 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy 
Żerniki w Gliwicach. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., któ-
ra opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442. 
Zgodnie z mpzp działka położona jest w jednostce funk-
cjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/TMJ, gdzie funkcją wiodącą 
jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maks.) – 20,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych  

– pow. min.) – 70,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy 

(z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytko-
wego) – p.II.p. 

Działka znajduje się w strefie SH-3.1, w granicy strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej, w obrębie której wszelkie prace 
ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeolo-
gicznym.
W dniu 8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę Nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje się w granicach 
opracowania ww. planu.

Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości  
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
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).
Minimalne postąpienie: 2300,00 zł.
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 19 września 2019 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
21 października 2019 r. 
I ustny przetarg przeprowadzony został 29 marca 2019 r. 
o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg przeprowadzony został 8 lipca 2019 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Wadium.
Wadium w wysokości 22 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1026/1 i 1026/4, 

obręb Żerniki, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 wrześ- 
nia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, 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 nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Dodatkowe informacje.
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 100/18 z 10 grudnia 
2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości, 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1026/4, obręb Żer-
niki, oraz niewydzielonego udziału w wysokości 1/4 prawa 
własności działki, oznaczonej geodezyjnie nr 1026/1, obręb 
Żerniki, zapisanej w KW nr GL1G/00013773/0, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo 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. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisa-
mi uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004  
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 
r., poz. 2442, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00013773/0 
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 100/18  
z 10 grudnia 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nie-
ruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: 
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
• działka nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow. 0,0905 ha, 

zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa  
– grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa  
– grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Opis przedmiotu przetargu:
Działki położone we wschodniej części miasta Gliwice przy 
ul. Łowickiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz pola uprawne. Okolica dobrze skomuni-
kowana. Działka 1026/1, obręb Żerniki, ma bezpośredni do-
stęp do utwardzonej drogi publicznej o znacznym natężeniu 
ruchu ul. Łowickiej i służy jako droga wewnętrzna do działki 
1026/3, obręb Żerniki, oraz do działek przyległych. Działka 
nr 1026/3, obręb Żerniki, ma kształt regularny, umożliwia-
jący zagospodarowanie pod budownictwa jednorodzinne.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, oraz działka nr 1026/3, 
obręb Żerniki, położone są na terenie, na którym od  
23 września 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część 
dzielnicy Żerniki w Gliwicach. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442. 
Zgodnie z mpzp działka położona jest w jednostce funk-
cjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/TMJ, gdzie funkcją wiodącą 
jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedyn-
czą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maks.) – 20,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych  

– pow. min.) – 70,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p. 

Działka znajduje się w strefie SH-3.1, w granicy strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej, w obrębie której wszelkie 
prace ziemne winny być prowadzone pod nadzorem ar-
cheologicznym.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę 
nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje się w granicach 
opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości  
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
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).
Minimalne postąpienie: 2300,00 zł.
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 19 września 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 21 października 2019 r. 
I ustny przetarg przeprowadzony został 29 marca 2019 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg przeprowadzony został 8 lipca 2019 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Wadium.
Wadium w wysokości 22 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1026/1 
i 1026/3, obręb Żerniki, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 

Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
13 września 2019 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, 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.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed 
przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje.
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 99/18  
z 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego prawa własności czę-
ści nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 1026/3, obręb Żerniki, oraz niewydzielonego udziału 
w wysokości 1/4 prawa własności działki, oznaczonej geo-
dezyjnie jako działka nr 1026/1, obręb Żerniki, zapisane  
w KW nr GL1G/00013773/0, stanowiących własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu części nieruchomości, 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. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca 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 przeno-
szącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisa-
mi uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004  
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., 
poz. 2442, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00013773/0 
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 99/18 
z 10 grudnia 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, 
pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00; 
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ uRZąD MIEJSKI w GLIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu reali-
zacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, 
w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu 
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych kon-
sekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane 
jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych własnych, zleconych lub realizo-
wanych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samo-
rządzie powiatowym; dane osobowe są nam również 
niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji 
o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobo-
wiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezy-
dent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie (na 
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail  
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą 
złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu 
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują 

odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgo-
dą można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych 
do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają 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 prze-
twarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawo-

wania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespon-
dencję 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 wniesie-
nia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub po-
danie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie 
sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowią-
zek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://kultura.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
22 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 634, obręb Kolej, położonej w Gliwicach na południe od 
ul. Towarowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako 
działki nr 635 i 935, obręb Kolej. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1850,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 20,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu  
wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 634, obręb Kolej, użytek: 

Ba – tereny przemysłowe, o pow. 
gruntu 0,0010 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00129310/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części 
miasta Gliwice. W otoczeniu znajdują się 
tereny przemysłowe. Kształt działki niere-
gularny. Działka jest niezabudowana i nie-
zagospodarowana. 
Działka nr 634, obręb Kolej, objęta jest 
umową dzierżawy do 31 maja 2021 r. 
Skomunikowanie działki powinno odbywać 
się poprzez działki nr 935 i 630, obręb Kolej, 
a następnie poprzez ul. Towarową (droga 
niepubliczna gminna) do drogi publicznej  
ul. Chorzowskiej zjazdem istniejącym. 
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki tech-
niczne podłączenia do sieci uzbrojenia te-
renu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Na przedmiotowej działce może znajdować 
się przyłącze kanalizacji deszczowej. 
Ponadto z uwagi na położenie w rejonie 
rzeki Bytomki, teren ten narażony jest na 
niebezpieczeństwo powodzi.
Ze względu na kształt działki, niewielką po-
wierzchnię oraz przeznaczenie w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego działka nr 634, obręb Kolej, nie stanowi 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach któ-
rego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania.
Działka nr 634, obręb Kolej, położona jest 
na terenie, na którym od 17 października  
2010 r. obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla terenu położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony zo-
stał przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka położona jest na terenie 
opisanym symbolem 5uP, co oznacza tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od  
1 UP do 8 UP, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, 
w tym logistyka oraz składowanie 
i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-

dynki pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej, w tym 

sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia 
wszystkich branż związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

c) torowiska kolejowe i tramwajowe,
d) dojścia, dojazdy i parkingi,

e) zieleń urządzona.
4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 22 października  
2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 106.
5. Tryb przetargu.
Ze względu na kształt działki, niewielką 
powierzchnię oraz przeznaczenie w miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego działka nr 634, obręb Kolej, nie 
stanowi samodzielnej nieruchomości do 
odrębnego zagospodarowania. W związku 
z powyższym może zostać przeznaczona 
do zbycia na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli/użyt-
kowników wieczystych nieruchomości przy-
ległych, tj. działek nr 635 i 935, obręb Kolej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana na 
podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg 
wieczystych wg stanu na 17 października 
2019 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczy-
stych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany jest dostarczyć doku-
menty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu, w terminie do 16 
października 2019 r., do siedziby Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
pokój nr 16.
6. Wadium.
Wadium w wysokości 200,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dział-
ka nr 634, obręb Kolej, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 16 października 
2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie 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 zawia-
domieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, na-
leży okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku 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 pełnomoc-
nika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A, 
nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-811/19 z 24 czerwca  
2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży, w drodze ustnego przetargu ograniczone-
go do właścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych, prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości ozna-
czonej geodezyjnie jako działka nr 634, obręb 
Kolej, o powierzchni 0,0010 ha, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, 
z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynę-
ły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetar-
gu, tj. do 21 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-811/19 z 24 czerwca 
2019 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-
-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: przy ul. Lnianej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 367, obręb Bojków Wschód,  

KW nr GL1G/00131490/5, użytek RIIIb – gruntu 
orne, powierzchnia gruntu 0,0300 ha.

3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona na terenie Gliwic w po-
łudniowo-wschodniej części miasta, w odległości 
ok. 7 km od centrum, w pobliżu autostrady A1 
i A4. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz tereny rolne i niezabudowane. 
Przystanki komunikacji miejskiej znajdują się w da-
lekiej odległości. Teren płaski stanowiący zieleń 
wysoka i niską. Granice działki tworzą kształt zbli-
żony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ul. Lnianej. W pobliżu 
przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągo-
wa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. 
W granicach przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska, w momencie przepro-
wadzania prac należy zwrócić na nią szczególna 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Część działki objęta jest umową dzierżawy  
nr GN.6845.1.841.2018/KS. Z chwilą zbycia nieru-
chomości nabywca wejdzie w prawa i obowiązki 
wydzierżawiającego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
(Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/963/2005  
z 22 grudnia 2005 r. opublikowanej w Dz. Urz. Woj. 
Śl. nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409) działka nr 367 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 
H1.4/MN2, co oznacza tereny istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej o przezna-
czeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji 
związanych z różnymi formami działalności go-
spodarczej, których powierzchnia całkowita nie 
przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu.
Południowa część działki znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem Hk/06/KDd, co oznacza 
tereny dróg dojazdowych o przeznaczeniu pod-
stawowym: projektowana ulica główna. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z zapisami  
ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
43 190,00 zł
Minimalne postąpienie: 440,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem 
VAT na podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

6. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 24 września 2019 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż wy-
żej opisanej nieruchomości odbył się 24 lipca  
2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
7. Wadium.
Wadium w wysokości 4400,00 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 367, 
obręb Bojków Wschód, oraz wpisać, kto będzie na-
bywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 18 września 2019 r. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
24 października 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści 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 na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia  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 małą powierzchnię i wskazaną 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego linię zabudowy przedmiotowa działka 
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości 
do odrębnego zagospodarowania, może natomiast 
służyć poprawie warunków zagospodarowania 
przyległej nieruchomości, zatem celowym jest jej 
zbycie w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
do współwłaścicieli nieruchomości przyległej. 
Przetarg ogranicza się do współwłaścicieli nieru-
chomości przyległej, tj. działek nr 364, 365, 366, 
obręb Bojków Wschód.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równo-
znaczna 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,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać aktual-
ny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego – 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 18 września 
2019 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udziału w prze-
targu ograniczonym, w terminie do 18 września 
2019 r., do siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-559/2019 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustne-
go przetargu ograniczonego, prawa własności 
nieruchomości gruntowej obejmującej działkę  
nr 367, obręb Bojków Wschód, położonej w Gliwi-
cach, 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. 2204).
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 nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-559/2019 z 16 kwietnia 2019 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami 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 Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zby-
cie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH  
ZBIERANyCH PRZEZ uRZąD MIEJSKI w GLIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w ce-
lu realizacji obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z realizacja 
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i in-

nymi klientami urzędu – w tym celu prosimy 
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespon-
dencji; podanie tych danych jest dobrowolne. 
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać 
danych bez żadnych konsekwencji prawnych, 
a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich 
wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa w związku z wykony-
waniem zadań publicznych własnych, zleconych 
lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne do zapew-
nienia dostępu do informacji o stanie załatwienia 
spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą 
o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 
1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, 
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezy-
dent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie (na 
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwy-

cięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 
e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony 
danych. Osoby niekorzystające z poczty elektro-
nicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefo-
nicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21  
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując 
formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając da-
ne kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia 
odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ogra-
niczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za 
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość osoba, której dane 
osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do in-
nego administratora danych. Nie dotyczy to jednak 
danych osobowych przetwarzanych w interesie publicz-
nym 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 Za-
ufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień 

– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych 
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje 
skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednost-

kom organizacyjnym, w celu wykonywania 
zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli prze-
pis prawa nakłada na prezydenta miasta 
obowiązek udostępnienia lub podania do 
publicznej wiadomości przetwarzanych da-
nych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania archiwów zakładowych lub z przepisów 
szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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).

11. OBOWIąZEK INFORMACyJNy
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 

Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100). 

11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parlamen-
tu 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem 
zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jaw-
ności i jednolitości postępowania, równego dostępu 
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniej-
szego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników 
postępowania podawane są dobrowolnie przez jego 
uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt 
wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym 
celu jego danych osobowych.

11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub 
firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  

z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),  
t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).

11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapo-
znać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwa-
rzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd 
Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym po-
stępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpo-
wiednim do prowadzenia postępowania przetargowego 
w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski 
w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej 
jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez 
Urząd Miejski w Gliwicach.

11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych w toku postępowania jest równoznaczne z wy-
kluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie 
poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji prawnie chronio-
nych 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 pod-
stawie zgody przed jej wycofaniem.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZENIA
NIerUcHoMoŚcI

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
22 października 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 627, 
obręb Kolej, położonej w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych 
oznaczonych jako działki nr 628 i 935, obręb Kolej. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 500,00 zł
Wadium: 1750,00 zł
Minimalne postąpienie: 180,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 627, obręb Kolej, użytek: Ba – tereny prze-

mysłowe, pow. gruntu 0,0098 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00129310/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części miasta Gli-
wice. W otoczeniu znajdują się tereny przemysłowe. 
Kształt działki nieregularny. Działka jest niezabudowana 
i niezagospodarowana. 
Działka nr 627, obręb Kolej objęta jest umową dzierżawy 
do 31 maja 2021 r. 
Skomunikowanie działki powinno odbywać się poprzez 
działkę nr 935, obręb Kolej, a następnie poprzez ul. To-
warową (droga niepubliczna gminna) do drogi publicznej 
ul. Chorzowskiej zjazdem istniejącym. 
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne podłącze-
nia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Na przedmiotowej działce może znajdować się przyłącze 
kanalizacji deszczowej. 
Ponadto z uwagi na położenie w rejonie rzeki Bytomki, 
teren ten narażony jest na niebezpieczeństwo powodzi.
Ze względu na kształt działki, niewielką powierzchnię 
oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego działka nr 627, obręb Kolej, 
nie stanowi samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 627, obręb Kolej, położona jest na terenie, na 
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tar-
nogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010  
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa dział-
ka położona jest na terenie opisanym symbolem 5uP, 
co oznacza tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UP do 8 UP, 
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 
oraz składowanie i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci prze-

syłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich branż 
związane z funkcjonowaniem poszczególnych 
obiektów,

c) torowiska kolejowe i tramwajowe,
d) dojścia, dojazdy i parkingi,
e) zieleń urządzona.

4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 22 października 2019 r. o godz. 
10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 106.
5. Tryb przetargu.
Ze względu na kształt działki, niewielką powierzchnię 
oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego działka nr 627, obręb Kolej, 
nie stanowi samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym może zostać 
przeznaczona do zbycia na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli/użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych, tj. działek  
nr 628 i 935, obręb Kolej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego 
wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 17 października 
2019 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu, w terminie  
do 16 października 2019 r., do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium.
Wadium w wysokości 1750,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 627, 

obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 16 października 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

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

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez oso-

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

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

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

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-812/19  
z 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego do 
właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych, prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka  
nr 627, obręb Kolej, o powierzchni 0,0098 ha, po-
łożonej w Gliwicach na południe od ul. Towarowej,  
z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługu-
je pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nie-
ruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-812/19  
z 24 czerwca 2019 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 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 części nieruchomości.
22 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na 
sprzedaż prawa własności części nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 630, obręb Kolej, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do osób bądź ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy działki  
nr 630, obręb Kolej, będącej własnością Miasta Gliwice. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 436 000,00 zł
Wadium: 44 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 4400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 630, obręb Kolej, użytek: Ba – tereny prze-

mysłowe, pow. gruntu 0,2367 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00129310/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części miasta Gliwice. 
W otoczeniu znajdują się tereny przemysłowe. Kształt działki 
nieregularny.
Działka zabudowana jest trzema budynkami. Budynek  
(nr ewid. 1753) o charakterze produkcyjnym w całości znajduje 
się na działce nr 630, obręb Kolej. Natomiast dwa pozostałe  
(nr ewid. 1751 i 1752) o charakterze produkcyjno-magazy-
nowym, częściowo znajdują się również na działce przyległej  
nr 623, obręb Kolej. Budynki zostały prawdopodobnie wniesio-
ne w latach 1960–1980. Przedmiotowe budynki nie stanowią 
własności Miasta Gliwice i nie są przedmiotem sprzedaży. 
W pozostałej części działka nr 630, obręb Kolej, wykorzysty-
wana jest pod drogi dojazdowe, parkingi i place składowe. 
Z uwagi na powyższe przetarg ograniczony jest do osób bądź 
ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy przed-
miotowej działki. 
Działka nr 630, obręb Kolej, objęta jest umową dzierżawy 
do 31 maja 2021 r. 
Skomunikowanie działki powinno odbywać się poprzez działkę 
nr 935, obręb Kolej, a następnie poprzez ul. Towarową (droga 
niepubliczna gminna) do drogi publicznej ul. Chorzowskiej 
zjazdem istniejącym. 
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości. 
Na działce nr 630, obręb Kolej, zlokalizowana jest kanalizacja 
deszczowa. Ponadto z uwagi na położenie w rejonie rzeki By-
tomki, teren ten narażony jest na niebezpieczeństwo powodzi. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 630, obręb Kolej, położona jest na terenie, na 
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka po-
łożona jest na terenie opisanym symbolem 5uP, co oznacza 
tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UP do 8 UP, plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka 
oraz składowanie i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyło-

we oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,

c) torowiska kolejowe i tramwajowe,
d) dojścia, dojazdy i parkingi,
e) zieleń urządzona.

4. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 22 października 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
5. Tryb przetargu.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub ich następców praw-
nych, którzy dokonali zabudowy działki nr 630, obręb Kolej, 
będącej własnością Miasta Gliwice. 
Wybór formy przetargu ograniczonego do wyżej wymienionych 
podmiotów prawa następuje z uwagi na fakt, iż nieruchomość 
gminna, tj. działka nr 630, obręb Kolej, została zabudowana 
trzema budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym, 
które nie stanowią własności miasta. Ponadto wartość budynków 
znacznie przekracza wartość zajętej na ten cel działki i w związku 
z tym Miasto Gliwice jako właściciel gruntu ma prawo żądać, 
na podstawie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego, aby ten, kto do-
konał 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 przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyzna-
czonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równo-
znaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
6. Wadium.
Wadium w wysokości 44 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

– ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 630, obręb Kolej, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
16 października 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, 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 nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• złożenie w tutejszym urzędzie, do 16 października 2019 r., 

oryginałów bądź potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
dokumentów świadczących o wybudowaniu ze środków 
własnych lub poprzedników prawnych budynków posa-
dowionych na działce nr 630, obręb Kolej, ewentualnie 
dokumentów dotyczących nabycia zabudowy (w przypadku 
następstwa prawnego). Ponadto w przypadku następstwa 
prawnego dokumentów potwierdzających ten fakt,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

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

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów 
świadczących o wybudowaniu ze środków własnych lub po-
przedników prawnych budynków posadowionych na działce 
nr 630, obręb Kolej. 
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-810/19 z 24 czerwca 
2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu ograniczonego do osób bądź ich następców 
prawnych, którzy dokonali zabudowy gruntu Miasta Gliwice, 
prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 630, obręb Kolej, o powierzchni 0,2367 ha, 
położonej w Gliwicach na południe od ul. Towarowej,  
z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-810/19 z 24 czerwca 2019 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ uRZąD MIEJSKI w GLIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu reali-
zacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, 
w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu 
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych kon-
sekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane 
jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych własnych, zleconych lub realizo-
wanych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samo-
rządzie powiatowym; dane osobowe są nam również 
niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji 
o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobo-
wiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezy-
dent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie (na 
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail  
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą 
złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu 
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują 

odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgo-
dą można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych 
do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają 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 prze-
twarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawo-

wania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespon-
dencję 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 wniesie-
nia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub po-
danie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie 
sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom 

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowią-
zek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu 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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