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ARENA GLIWICE

Pomysł na weekend z rodziną

Razem z rodziną Będzie co podziwiać 

Już po raz czwarty w Arenie Gliwice odbędą się targi 
dziecięce Trends 4 Kids. To okazja żeby w przyjemny 
sposób spędzić czas z rodziną, a przy okazji poznać 
nowinki związane ze światem zabawek i produktów 
dla dzieci. Zapraszamy 13 września.
Produkty hand made, nowoczesne 
wzornictwo, wysoka jakość, orygi-
nalne oraz pomysłowe propozycje 
od polskich twórców. W strefie za-
kupów będzie można znaleźć odzież, 
buciki, zabawki, dekoracje do po-
koików dziecięcych, książeczki oraz 
produkty w atrakcyjnych cenach dla 
kobiet w ciąży i mam karmiących.

STREFA  
DLA RODZICÓW
Targi Trends 4 Kids to nie tylko 
zakupy. Na miejscu dostępna 
jest również strefa świadomego 
rodzica, czyli bogaty program 
prelekcji i warsztatów, w których 
będzie można brać udział przez 
cały dzień. To niecodzienna okazja 
do skorzystania bezpłatnie z po-
rad i konsultacji ekspertów wielu 
dziedzin związanych z wychowa-

niem dziecka oraz prawidłowym 
dbaniem o jego zdrowie. 

Specjalną strefę przygotowano 
z myślą o dzieciach obecnych na 
wydarzeniu. Na pewno nie będą 
się nudzić. W strefie zabawy na 
Państwa pociechy będą czekać licz-
ne zajęcia kreatywne i rozwijające 
warsztaty. Najmłodsi goście mogą 
wziąć również udział w zajęciach 
sensoplastycznych albo przez za-
bawę uczyć się języka angielskiego. 

BAJKOWE ANIMACJE
Podczas wydarzenia spotkamy tak-
że postacie ze znanej prawie wszyst-
kim dzieciom „ Akademii Pana Klek-
sa”. Sam Profesor Ambroży Kleks 
będzie częstował wszystkich swoimi 
PIEGAMI, a doktor Pai-Chi-Wo prze-
prowadzi efektowne eksperymenty 

z wykorzystaniem ciekłego azotu 
i zimnego lodu. 

Za bajkowe animacje i zabawy od-
powiada znane w naszym regionie 
miejsce dla całych rodzin – katowic-
ka „Bajka Pana Kleksa”. Doktora Pai-
Chi-Wo można było poznać również 
w cyklu internetowych transmisji 
Areny Gliwice skierowanych do 
dzieci. W każdy czwartek najmłodsi 
zebrani przed ekranami poznawali 
tajemnice astronomii. Archiwalne 
transmisje Bajkowego popołudnia 
i występów Doktora można znaleźć 
na kanale Areny Gliwice w serwisie 
YouTube.

PRZEDE WSZYSTKIM 
EKO
Targi związane są również z eko-
logią. Na miejscu będzie można 
wziąć udział w warsztatach recy-
klingowych, na których można 
dowiedzieć się, jak małymi krokami 
zmieniać codzienne nawyki, by za-
dbać o lepsze jutro dla nas i naszej 
planety. Organizatorzy wydarzenia 
podkreślają wagę tego zagadnienia. 

– Bardzo ważne jest, aby najmłod-
sze pokolenie wyrastało w świado-
mości ekologicznej, bo dzisiejsze wy-
bory wpłyną na to, w jakim świecie 
przyjdzie żyć naszym dzieciom, gdy 
dorosną – mówi Krzysztofa Urba-
nek, właścicielka Professional Event 
Partner i organizator targów. 

 – Bardzo się cieszymy, że jeszcze 
w tym roku możemy zaprosić wi-
dzów do Areny na wydarzenie o du-
żej skali – mówi Łukasz Buszman, 

manager ds. promocji Areny 
Gliwice. – Niestety, ze względu na 
obowiązujące nas ograniczenia 
związane z epidemią, liczba biletów 
będzie znacznie ograniczona – do-
daje Buszman.

Bilety w cenie 8 zł dla osoby do-
rosłej są dostępne internetowo 
na: trends4kids.pl/kup-bilet. 
Dzieci do 12 roku życia wchodzą 
bezpłatnie.
 Arena Gliwice

29 i 30 sierpnia Gliwice odbędzie się ciekawa sportowa 
rywalizacja – gliwicka ściana wspinaczkowa Chwyciarnia 
w Arenie Gliwice jest gospodarzem Mistrzostw Polski 
Seniorów i Juniorów we wspinaczce. 

Nasze miasto odwiedzą najlepsi za-
wodnicy w kraju, notowani w świa-
towym rankingu IFSC (International 
Federation of Sport Climbing). Będą 
walczyć o awans do Mistrzostw Euro-
py, które odbędą się w listopadzie br. 
w Moskwie. 

Zawodnicy zmierzą się w dwóch konku-
rencjach: wspinaczce na czas oraz w pro-
wadzeniu. Pierwsza z nich jest jedną 

z najbardziej widowiskowych dyscyplin 
sportowych. Można się o tym przekonać 
osobiście – podczas wydarzenia może 
być obecna publiczność, z zachowaniem 
aktualnych wytycznych Głównego In-
spektoratu Sanitarnego w tym zakresie. 

Bilety: 5 zł. Do nabycia w sprzedaży inter-
netowej na: www.eventim.pl.

 DP / Arena Gliwice

29 sierpnia odbędzie się coroczny Piknik Rodzinny dla Rodzin Za-
stępczych i Wychowanków Domów Dziecka organizowany przez 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. 

W najbliższą sobotę, na placu głównym 
Areny Gliwice od strony parku Chrobre-
go, od godziny 12.00 do 15.00, na rodzi-
ny zastępcze i ich wychowanków czekać 
będzie szereg atrakcji, m.in.: zabawy 
sportowo-ruchowe (gra w piłkę nożną, 
koszykówkę, badmintona, warsztaty 
taneczne i akrobatyczne), plac zabaw 
dla maluchów z dmuchańcami, kącik 
artystyczny i wiele więcej. Wydarzenie 
zaplanowano zgodnie z zachowaniem 
zasad ostrożności epidemicznej. Piknik 

ma na celu zintegrowanie środowiska 
zastępczego, podziękowanie obecnym 
rodzicom zastępczym za trud i zaanga-
żowanie w wychowanie dzieci oraz pro-
mowanie idei rodzicielstwa zastępczego 
w Gliwicach. 

Impreza ma charakter otwarty. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
tematem rodzicielstwa zastępczego.

 DP / Arena Gliwice

Targi 4 For Kids to ciekawy pomysł spędzenia czasu z rodziną

Targi zostaną zorganizowane z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa

Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem
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EKOLOGIA

Nasze wspólne  
czyste powietrze

Dobiegają końca wakacje i, choć po ostatniej fali upałów mało kto pewnie myśli o ogrzewaniu, 
nieuchronnie zbliża się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim problem smogu. O tym, jakie działa-
nia podejmuje w tym zakresie miasto rozmawiamy z prezydentem Gliwic Adamem Neumannem.
Nadchodzący sezon grzew-
czy będzie szczególny, bo 
ostatni z trującymi „kopciu-
chami”. Zgodnie z zapisami 
śląskiej uchwały antysmo-
gowej, do końca przyszłego 
roku najstarsze piece węglo-
we powinny zostać zlikwido-
wane.

 – Faktycznie, zbliża się pierwszy 
z terminów wskazanych przez 
uchwałę. Najstarsze, tzw. pozakla-
sowe kotły węglowe muszą zostać 
zlikwidowane do 1 stycznia 2022 r., 
a piece kaflowe, piecokuchnie, 
kozy, kominki i inne tego typu tzw. 
miejscowe ogrzewacze pomiesz-
czeń do 1 stycznia 2023(*). Terminy 
te dotyczą nie tylko prywatnych 
właścicieli czy spółdzielni miesz-
kaniowych, ale także miasta, jako 
właściciela zasobu komunalnego. 
Dlatego też już od kilku lat pro-
wadzimy konsekwentnie szeroko 
zakrojoną akcję termomoderni-
zacji i wymiany systemów grzew-
czych w budynkach miejskich 
oraz w lokalach komunalnych 
we wspólnotach mieszkaniowych, 
w których miasto posiada swój 
udział. Stare paleniska są usuwa-
ne i zastępowane ekologicznymi 
źródłami ciepła – w znacznej części 
jest to podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Tam, gdzie 
nie jest to możliwe ze względów 
technicznych, montowane są al-
ternatywne, ekologiczne instalacje 
grzewcze – z wykorzystaniem OZE 
(pompy ciepła) i gazu. Przedsię-
wzięcie jest ogromne, ponieważ 
dotyczy w sumie ok. 6 tys. lokali. 
Łączne koszty szacujemy na ok. 
150 mln zł.

To z pewnością duże obciąże-
nie dla miasta, zwłaszcza te-
raz, gdy budżety samorządo-
we się kurczą, m.in. z powodu 
pandemii, która od kilku mie-
sięcy z jednej strony dewa-
stuje gospodarkę, a z drugiej 
wymusza ponoszenie dodat-
kowych, niemałych kosztów.

 – Ten rok faktycznie dla wszyst-
kich jest wyjątkowo trudny i na-
leży raczej zakładać, że kolejne 
lata – właśnie m.in. poprzez 

czasowe zamrożenie całej go-
spodarki – także łatwe nie będą. 
Ale dopóki będzie to możliwe, 
tego typu inwestycji, szczegól-
nie przecież istotnych dla na-
szego zdrowia, nie będziemy 
ograniczać. Środki na ten cel są 
zabezpieczone w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta, 
a ZGM z powodzeniem aplikuje 
również o pieniądze zewnętrz-
ne. Miliony złotych dofinan-
sowania udało się do tej pory 
uzyskać m.in. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, metropo-
litalnego Funduszu solidarności 
i zwalczania niskiej emisji i Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Stare piece w mieszkaniach 
komunalnych to jedna część 
problemu, kolejna to prze-
starzałe instalacje grzew-
cze w lokalach prywatnych. 
W ubiegłym roku na prywat-
nych posesjach w Gliwicach 
działało jeszcze ok. 10 tys. 
„kopciuchów”.

 – Od wejścia w życie uchwały 
antysmogowej nieustannie przy-
pominamy mieszkańcom o jej 
zapisach oraz o możliwościach 
uzyskania dofinansowania na 
wymianę ogrzewania, wyko-
rzystując do tego m.in. łamy 
MSI oraz inne miejskie kanały 
informacyjne. Miasto od lat pro-
wadzi własny program wsparcia 
w tym zakresie, a ostatnio za-
szły w nim istotne zmiany – od 
stycznia możliwe do uzyskania 
kwoty wsparcia znacząco wzro-
sną, ale nie będzie już można 
uzyskać dotacji na kocioł węglo-
wy – szczegółowe informacje na 
ten temat można znaleźć cho-
ciażby w poprzednim numerze 
naszej gazety, a bezpośrednio 
w Wydziale Środowiska. Organi-
zujemy także cykliczne spotkania 
z ekspertami WFOŚiGW, na które 
zapraszamy przedstawicieli Rad 
Dzielnic licząc na to, że przekażą 
te informacje najbardziej zain-
teresowanym mieszkańcom. 
Ważne terminy oraz różnorod-
ne możliwości uzyskania dotacji 

wskazują także strażnicy miejscy 
oraz pracownicy Wydziału Śro-
dowiska, podczas rutynowych 
kontroli.

Wspomniał Pan o spotka-
niach z ekspertami WFOŚiGW 
– kilka dni temu nasze miasto 
odwiedziło Mobilne Biuro 
Programu „Czyste powietrze”.

 – Gliwiccy urzędnicy wielokrot-
nie zachęcali przedstawicieli 
WFOŚiGW do zorganizowa-
nia, choćby czasowo, jakiegoś 
punktu eksperckiego w naszym 
mieście. Cieszę się, że ta idea 
została zrealizowana i Mobilne 
Biuro WFOŚiGW odwiedza śląskie 
miejscowości. Zachęcam bardzo 
gorąco gliwiczan do składania 
wniosków w tym programie, 
tym bardziej, że te dwa źródła 
dofinansowania – miejskie do-
tacje i wsparcie z rządowego 
programu – po 30 kwietnia 
2020 r. można łączyć, uzyskując 
dzięki temu bardzo duży zwrot 
kosztów inwestycji. Zdaję sobie 

jednak sprawę, że wypełnienie 
wymaganych wniosków, pomimo 
ostatnich znacznych uproszczeń 
procedury, dla części osób w dal-
szym ciągu może nie być prostą 
sprawą. Dlatego takie inicjatywy 
jak mobilne biura, to z pewnością 
wielkie ułatwienie dla wszystkich, 
którzy chcą z „Czystego Powie-
trza” skorzystać.

Zdobycie środków potrzeb-
nych na sfinansowanie wy-
miany ogrzewania jest równie 
istotne, jak wybór odpowied-
niego systemu grzewczego. 
Wspomniał Pan wcześniej, 
że znacząca część modernizo-
wanych lokali komunalnych 
podłączana jest do sieci PEC.

 – Rzeczywiście, jeżeli tylko jest 
to możliwe, budynki komunal-
ne podłączane są do miejskiej 
sieci ciepłowniczej, która jest 
systematycznie rozbudowywa-
na i modernizowana. Obejmuje 
kolejne kwartały miasta, z czego 
korzystają również spółdzielnie, 

wspólnoty mieszkaniowe, wła-
ściciele indywidualni czy dewe-
loperzy. Warto przypomnieć, że 
PEC – jako przedstawiciel ciepła 
systemowego w Gliwicach – zaj-
muje się nie tylko dystrybucją 
ciepła, ale także jego produkcją 
w ciepłowni na ul. Królewskiej 
Tamy. Wytworzone tam ciepło, 
choć z wykorzystaniem węgla 
z pobliskiej kopalni „Sośnica”, 
jest wielokrotnie czystsze i bar-
dziej efektywne od tego uzyska-
nego w domowych paleniskach 
węglowych. Wysokie standardy 
czystości spalin wylotowych emi-
towanych przy produkcji ciepła 
w spółce wynikają z utrzymy-
wanych i pogłębianych reżimów 
ekologicznych oraz inwestycji 
środowiskowych poczynionych 
w tym celu przez PEC na prze-
strzeni ostatnich lat. W oparciu 
o własny wkład pieniężny spółki 
oraz wsparcie WFOŚIGW aktual-
nie wdrażany jest m.in. ostatni 
etap wysokosprawnego procesu 
odsiarczania spalin, wychwyty-
wania pyłu oraz niekatalityczna 
metoda odazotowania spalin. 
Dlatego, mimo że jeszcze węglo-
we, tzw. „ogrzewanie miejskie” 
jest ekologiczne, a do tego wy-
godne i komfortowe.

Zachęty, dotacje czy miejskie 
inwestycje to ważne działa-
nia, ale wymagają dobrej woli 
i aktywności. Jak miasto przy-
gotowuje się do egzekwowa-
nia zapisów śląskiej uchwały 
antysmogowej wobec osób, 
które nie będą chciały się jej 
podporządkować?

 – Zachęcam do tego, by nie cze-
kać na ostatnią chwilę, tylko prze-
prowadzić wymianę ogrzewania 
możliwie wcześnie, z wykorzysta-
niem wszelkich dostępnych form 
wsparcia. Po upływie wskazanych 
w uchwale terminów nasi urzędni-
cy będą zobligowani do przepro-
wadzania kontroli jej prawidło-
wego wykonania. Wierzę jednak 
w rozsądek i dobrą wolę gliwiczan. 
Powietrze, którym oddychamy jest 
wspólne i wspólnie powinniśmy 
dbać o jego czystość.
 (ap)

(*) Inne warunki funkcjonowania istniejących miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe precyzuje tzw. uchwała antysmogowa czyli uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (przyp. redakcji)
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EDUKACJA

W gliwickim Ratuszu odbyło się uroczyste ślubowanie 
i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. 46 nauczycieli z 27 
gliwickich szkół i przedszkoli złożyło 25 sierpnia ślubo-
wanie na ręce Ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic 
odpowiedzialnej m.in. za edukację.

W uroczystym ślubowaniu 
nauczyciele zobowiązali się 
do rzetelnego wypełniania 
powinności nauczyciela oraz 
wychowawcy i opiekuna mło-
dzieży, dążenia do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, 
kształcenia i wychowywania 
młodego pokolenia w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych i poszanowania 
Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. To ostatni krok w pro-
cedurze do uzyskaniu awansu 
zawodowego.

– Dla tych 46 gliwickich pedago-
gów rozpoczął się kolejny etap 
rozwoju zawodowego, ale także 
osobistego. Awans ten oznacza, 
że mają za sobą co najmniej 6 

lat pracy z dziećmi i młodzie-
żą. Wiedzą, że w ich pracy 
zaangażowanie i otwartość są 
równie ważne jak przepisy pra-
wa oświatowego i wewnątrz-
szkolne uregulowania. Liczy 
się nie tylko wiedza, ale przede 
wszystkim wsparcie jakie dają 
swoim uczniom. Dzięki temu 
szkoła to miejsce, w którym 
dzieci i młodzież uczą się od-
najdować w dzisiejszej, nieła-
twej rzeczywistości – wyjaśnia 
Ewa Weber. – Jeszcze raz życzę 
Wszystkim nauczycielom, by 
praca z dziećmi i młodzieżą da-
wała im satysfakcję i poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku, 
by stanowiła istotny element 
realizacji życiowych planów.
 (ed)

Nauczyciele mianowani ślubowali

Brawo  
ósmoklasiści

Tegoroczni gliwiccy nauczyciele mianowani (szkoły publiczne):
Anita Adamczyk, Zuzanna Bajsarowicz, Ewa Baran, Sebastian Binkowski, Bernadeta Boduszek-Zybała, Julia 
Borkowska, Sylwia Boryczka, Agnieszka Deszcz, Izabela Drabik, Bożena Dulik, Barbara Gabryś, Małgorzata 
Główczyk, Magdalena Grabarczyk-Stasiło, Agnieszka Grysko, Barbara Hubrich, Agnieszka Izydorczyk, Kata-
rzyna Jacyszyn, Magdalena Jakubowska, Karolina Juriewicz, Karolina Kopij, Karolina Kowalczyk, Angelika 
Kuter, Justyna Libor, Katarzyna Łącka-Kaleta, Iwona Łącz, Iwona Majdecka, Samanta Marszałek-Czaban, 
Barbara Martynowicz, Żaneta Matela, Katarzyna Matysiak, Alina Nowak, Kaja Palik, Małgorzata Pęcka, 
Patrycja Piórkowska, Marta Piper, Joanna Pisarska, Anna Podsiadło, Joanna Pola-Schwierz, Edyta Pyrek, 
Milena Słomińska, Justyna Szadkowska, Anna Szlachcic, Adam Walczak, Magdalena Wydra, Agnieszka 
Zawadzka, Anna Zwolińska.

Biorąc pod uwagę wyniki opublikowane przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną w Jaworznie, gliwiccy maturzyści w tym roku 
stanęli na podium. Zdawalność na poziomie 79,47% uplasowała 
nasze miasto na trzecim miejscu wśród liceów w województwie. 

Do matury przystąpiło 1461 
absolwentów gliwickich 
szkół średnich, w tym 868 
absolwentów liceów i 593 – 
techników. Po raz pierwszy 
nasze miasto uplasowało się 
na trzecim miejscu wśród 
liceów w województwie – za 
powiatami kłobuckim i Biel-
sko-Biała. Szczególnie dobre 
wyniki uczniowie osiągnęli na 
egzaminach z przedmiotów 
obowiązkowych. Średnia z ję-

zyka polskiego daje Gliwicom 
piąte miejsce wśród powiatów 
na Śląsku, z języka angielskie-
go – trzecie, a z matematyki 
– drugie.

Wybór przedmiotów rozszerzo-
nych rozkładał się podobnie, 
jak w poprzednich latach. 
Najbardziej popularne były: 
język angielski, matematyka, 
język polski i biologia. Wśród 
rozszerzeń najlepsze wyniki – 

wyższe niż średni wynik na Ślą-
sku – nasi maturzyści osiągnęli 
z matematyki, języka polskiego 
i języka angielskiego.

Dobry średni wynik maturzyści 
osiągnęli również z geografii 
(6-ty wynik w województwie) 
i fizyki (również 6-ty wynik 
w województwie). Więcej in-
formacji na ten temat można 
znaleźć na stronie edukacja.
gliwice.eu.  (ed) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Ja-

worznie podsumowała egzamin ósmokla-
sisty. Jak wypadły Gliwice? Mamy powody 
do zadowolenia. 
OKE na swojej stronie interneto-
wej (oke.jaworzno.pl) zamieściła 
wstępne informacje o wynikach 
w województwie śląskim, po-
szczególnych gminach i po-
wiatach oraz szkołach naszego 
województwa. Wyniki, które 
osiągnęli gliwiccy ósmoklasiści 
na tle innych miast i gmin, nie 
tylko cieszą, ale mogą być po-
wodem do zadowolenia uczniów 
i ich rodziców, a nauczycieli na-
pawać satysfakcją.

1270 absolwentów szkół podsta-
wowych, którzy przystąpili w Gli-
wicach do egzaminu, doskonale 
poradziło sobie z egzaminami 
z języka angielskiego, mate-
matyki i języka niemieckiego. 
Z tych przedmiotów uczniowie 
osiągnęli bardzo dobre wyniki 
– procentowo, w stosunku do 
innych miast Śląska – lokując 
Gliwice na wysokich miejscach 
w wojewódzkim rankingu.  
 (ed)

Gliwiccy maturzyści  
na podium!
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Muzyka, taniec i śpiew – kultura romska jest bardzo kolorowa. W niedzielę 6 
września w parku Chopina odbędzie się Wieczór z Romami, impreza, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem gliwiczan i przyciąga gości z innych miejscowości.

Na początek, po godz. 16.00, 
wystąpi gliwicki zespół Romane 
Cierchenia. Tworzą go muzycy 
działający przy świetlicy inte-
gracyjnej dla dzieci romskich 
i polskich „Pod Lipami” przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 
12 w Gliwicach. Później zagrają: 
niemiecka grupa Bachtało Drom, 
gliwiccy Gipsy Boys, muzycy ze 
Szwecji i Ukrainy. Pełen wrażeń 
Wieczór z Romami zakończy się 
około godz. 22.00.

Kultura romska jest bardzo róż-
norodna i ciekawa. Przyjmuje się, 
że w Gliwicach mieszka około 500 
Romów. Tworzą bardzo zróżnico-
waną społeczność. Są wśród nich 
przedstawiciele Polskiej Romy, 
Kełderaszy, Lowarów, Rosyjskiej 
Romy, i – najliczniejsi – Romo-
wie Austryjaccy. Zaciekawieni? 
Poznajcie gliwickich (i nie tylko) 
Romów, ich kulturę, podczas 
wspólnej zabawy w parku Cho-
pina.

– Szczególnie pozytywne emocje 
wśród ludności nie-romskiej budzi 
taniec i śpiew romski. W trakcie 
takich imprez jak Wieczór z Roma-
mi w parku Chopina zacierają się 
wszelkie granice, znikają niuanse 
narodowościowe – mówi Magdale-
na Kwiatkowska, asystent edukacji 
romskiej w ZSP nr 12 w Gliwicach.

Wieczór z Romami w parku Cho-
pina jest dofinansowany z budże-
tu Miasta Gliwice.  (mm)

Słowacki wielkim poetą był – pisał przekornie Wi-
told Gombrowicz w „Ferdydurke”. Podczas tego-
rocznej edycji Narodowego Czytania sięgniemy po 
„Balladynę” i sprawdzimy, jak po prawie 200 latach 
od wydania czyta się jeden z najważniejszych dra-
matów polskiego romantyzmu. 5 września zapra-
szamy na popołudnie z książką do parku Chopina. 
Literacki piknik rozpocznie się 
o godz. 14.00. W czasie gliwickiej 
odsłony Narodowego Czytania 
2020 fragmenty „Balladyny” 
zaprezentują aktorzy Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. Wy-
stąpi także zespół Dziwoludy, 
który gra muzykę inspirowaną 
średniowieczem. W podróż 
w czasie czytelników „Balladyny” 
zabierze grupa Utgard – w parku 
Chopina będzie można spotkać 
uzbrojonych wojów!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach przygotowała także 
malinową grę terenową, do-
stępną w aplikacji ActionTrack. 
Pierwszych 30 graczy zgarnie 
nagrody książkowe. W czasie 
wydarzenie będzie można 
także, pomiędzy jedną atrakcją 
a drugą, skosztować lodów ma-
linowych. Owoce nawiązują do 
dramatu Słowackiego – Balla-
dyna i Alina współzawodniczyły 
w zbieraniu malin.  (mm)

Z MiASTA / KulTuRA

Dbałość o ekologię wkrótce widoczna będzie 
także na gliwickich ulicach. Transport miejski 
wzbogaci się o nowoczesne elektryczne autobusy.
20 sierpnia w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach została podpisana 
umowa z firmą Volvo Bus Corpo-
ration.Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Miejskiej w Gliwicach ku-
piło10 elektrycznych autobusów 
– pierwszych tego typu pojazdów 
w miejskim transporcie. Podczas 
spotkania byli obecni: prezydent 
Gliwic Adam Neumann, prezes 
PKM Gliwice Henryk Szary oraz 

wiceprezes Maciej Krawczyk, stro-
nę Volvo reprezentowali Marek 
Gawroński – wiceprezes Volvo 
Polska ds. relacji z sektorem pu-
blicznym oraz pełnomocnik Volvo 
Polska Maciej Sylwanowicz.

Autobusy elektryczne marki 
Volvo Bus Corporation wyjadą 
na gliwickie ulice najpóźniej na 
początku 2022 roku. Będą kurso-

wać na dwóch liniach – na trasie 
linii A4 między Teatrem Miej-
skim w Gliwicach przy ul. Nowy 
Świat a zajezdnią PKM przy ul. 
Chorzowskiej oraz na trasie linii 
nr 676, okrężnej, między Sikorni-
kiem a Szobiszowicami. Projekt 
o wartości blisko 32 mln zł zdobył 
85-procentowe dofinansowanie 
ze środków unijnych.

W gliwickiej zajezdni pojawi się 
7 autobusów dwuosiowych i 3 
autobusy trzyosiowe, przegu-
bowe. Elektrycznej flocie au-
tobusowej będzie towarzyszyć 

odpowiednia infrastruktura 
techniczna. Stacje ładowania 
powstaną w zajezdni przy ul. 
Chorzowskiej oraz w pobliżu 
przystanków początkowych linii 
– przy ul. Nowy Świat i Czapli. 
Zanim jednak to nastąpi, PKM 
w Gliwicach w ramach osobnego 
postępowania przetargowego 
sfinansuje niezbędne prace 
budowlane, przede wszystkim 
budowę nowej stacji transfor-
matorowej w zajezdni przy ul. 
Chorzowskiej, a także miejsc do 
parkowania i ładowania autobu-
sów wraz z okablowaniem.

Wprowadzenie na ulice elek-
trycznych autobusów i „tanko-
wanie z gniazdka” to kolejne, 
istotne elementy działań Gliwic 
mające na celu poprawę jakości 
powietrza w mieście. Projekt 
będzie realizowany etapami – 
dostawę autobusów poprzedzą 
prace budowlane. Pierwsze 
autobusy elektryczne od Volvo 
pojawią się w Gliwicach po 
wybudowaniu niezbędnej infra-
struktury. Termin zakończenia 
realizacji projektu to 31 grudnia 
2021 r.  
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OGłOSZENiA / KOMuNiKATy

W 2010 roku w Gliwicach spisano 722 gospodarstwa 
rolne. ile Główny urząd Statystyczny odnotuje tym 
razem? Przekonamy się niedługo – 1 września w całym 
kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny.
Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą 
do podejmowania strategicznych decyzji oraz do międzynarodowych 
porównań. Więcej na https://spisrolny.gov.pl/. (kik)

Coraz bliżej spisu

zagospodarowanie przestrzenne

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego  

po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej
(sporządzonego na podstawie uchwały numer VII/136/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca 2015 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 
ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 283 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2019 
r., poz. 688 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 września do 23 
września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44 100 Gliwice, 
ul. Jasna 31A). 
Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal plani-

styczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego 

UM Gliwice, którzy udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące ww. 
projektu planu – pod nr. tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10, w godzinach 
pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM Gliwice poprzez e-mail: pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miejscowego planu i prognozy oddzia-
ływania na środowisko w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 
Gliwice, ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie COViD-19 oraz związany z nim ograniczony dostęp 
do budynku urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby zapoznania 
się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. dokumen-
tów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
wizyty z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego uM Gliwice  
(nr tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami rozpocznie się 17 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A – sala 206 (II piętro) o godz. 16.00. 
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w dyskusji publicznej 
w terminie do 22 lipca 2020 r. (nr tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10), z uwagi 
na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dyskusji. 
Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej wizyty w celu bezpośrednie-
go wglądu do projektu planu i prognozy, bądź nie zgłoszą w wyznaczonym 
terminie chęci udziału w dyskusji publicznej, nie będą miały możliwości 
wejścia do budynku urzędu. Konieczne jest zaopatrzenie się w maseczki, po-
nieważ urząd Miejski w Gliwicach nie zapewnia maseczek dla interesantów. 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń wyni-
kających z zagrożenia COViD-19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy 
w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2020 r.: 
•   w formie papierowej – drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwi-

cach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31 A, 44-122 Gliwice,

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

•   jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

•   jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gliwice – 
Rada Miasta Gliwice.

ogŁoszenie
prezYdenta Miasta gLiwiCe

iNFORMACJA SZCZEGÓłOWA O OCHRONiE DANyCH OSOBOWyCH ZBiERANyCH PRZEZ uRZĄD MiEJSKi W GliWiCACH1

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

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1.	 w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO);
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2020 r., poz. 293): 

–  art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
–  art. 17 pkt 1 i 11.

Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. Pani/
Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1.	 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2.	 Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji 
przysługujących praw

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

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego

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

informacja o wymogu/ 
dobrowolności podania 

danych oraz konsekwencjach 
niepodania danych osobowych

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

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

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

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

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

granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych 
w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

KoMUniKatY

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

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

zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:

Wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych 
w budynku przy ul. Toszeckiej 23 w Gliwicach: budowa 
instalacji gazowej, uporządkowanie podłączeń i dobu-
dowa przewodów kominowych, budowa centralnego 
ogrzewania i c.w.u., likwidacja nieekologicznych urzą-

dzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek 
z przebudową instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich i Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 
w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie utwardzenia placu manewrowe-
go przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 1 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 września 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna na  
www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
i Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy wewnętrznej  
instalacji C.O. i C.W.u./gaz, remontu  

budynku oraz dobudowy kanałów kominowych przy 
ul. Zabrskiej 3 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 1 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego or-
ganizowanego wg procedur określonych Regulami-

nem PWiK Gliwice pn. 

„Modernizacja zbiorników wody zapa-
sowej oraz wymiana rurociągów wraz 
z armaturą znajdujących się na terenie 

pompowni wody przy ul. Żwirki i Wigury”.
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 r.  do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

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

https://spisrolny.gov.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://zbmgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl/
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INWESTYCJE

9,3 mln zł
To kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
które w ubiegłym roku gliwicki Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej pozyskał z programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020 na dwa duże projekty umożliwia-
jące kompleksowe termomodernizacje i zmiany sposobu 
ogrzewania w łącznie 36 budynkach komunalnych. Do-
tychczas gotowe są już: ul. Lipowa 13, 15 i 49 (na zdjęciu), 
Ligocka 78a, Jana Śliwki 22 (na zdjęciu), Wita Stwosza 20, 
22, 36 i 52, Wróblewskiego 27, 31 i 33 oraz Towarowa 17. 
Jest tam piękniej i cieplej – energooszczędnie i ekologicznie. 
Obecnie trwają prace przy trzech kolejnych adresach w mie-
ście: Jana Pawła II 11 oraz Sikorskiego 60 i 70. W planach 
są następne wskazane w projektach lokalizacje. 

8,9 mln zł
Tej wysokości wsparcie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii pozyskało miasto i Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej na dwa projekty przewidujące termomodernizacje 
i zmiany systemu ogrzewania w łącznie 28 budynkach 
komunalnych. Efekty (zrealizowane z Funduszu Solidarności 
i zwalczania niskiej emisji na kwotę ok. 3,2 mln zł) widać już 
przy ul. Lotników 25–31 i 33–37, Kozielskiej 54 (na zdjęciu), 
Kopalnianej 12, Kozielskiej 68, Jana Śliwki 72 oraz Kossaka 
15 i 27. W dalszej kolejności roboty (m.in. docieplanie 

elewacji, termomodernizacje, podłączanie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub wykonanie instalacji gazowej, remont 
stolarki) czekają wytypowane budynki komunalne przy 
ul. Daszyńskiego, Królewskiej Tamy, Pocztowej, Lotników 
(na zdjęciu), Głowackiego, Olchowej, Szobiszowickiej, Jana 
Śliwki, Różanej i Kossaka oraz Łukasiewicza i Opolskiej.

686 tys. zł
Walka z niską emisją to nie tylko podłączanie budynków 
do miejskiej sieci ciepłowniczej czy wykonanie w miesz-
kaniach ogrzewania gazowego. To również montaż pomp 
ciepła i paneli fotowoltaicznych. Takich inwestycji miejskich, 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na kwotę ok. 686 tys. zł, należy spodziewać 
się w Gliwicach w budynkach komunalnych przy Sopockiej 
2, Portowej 23–25 i 27–29 (na zdjęciu).

Oszczędność energii popłaca, 
czyli „białe certyfikaty”

Dodatkową formą dofinansowania przy termomoderniza-
cjach budynków miejskich jest pozyskiwanie przez zarząd-
ców zasobu komunalnego – ZBM I TBS i ZBM II TBS – tzw. 
białych certyfikatów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
potwierdzających oszczędność energii w wyremontowa-
nych budynkach. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie 
zwrotu części nakładów (5–10%) przeznaczonych np. na 

ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów w budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy likwidację most-
ków cieplnych. W 2018 roku ZBM I TBS pozyskał dla miasta 
z „białych certyfikatów” 546 tys. zł. Szacuje się, że w latach 
2021–2022 obydwa TBS-y uzyskają nawet 1,7 mln zł.

– Od lat inwestujemy w mieszkalnictwo komunalne i walkę 
z niską emisją w Gliwicach, podnosząc tym samym komfort 
życia naszych mieszkańców. Modernizowane budynki z za-
sobu komunalnego stają się dzięki temu coraz wygodniejsze, 
piękniejsze, bezpieczniejsze i oszczędniejsze w użytkowaniu. 
Dzięki zmianom systemów grzewczych w tych obiektach 
i podłączaniu do miejskiej sieci ciepłowniczej zmniejsza się 
również ilość szkodliwych substancji w powietrzu, którym 
oddychamy – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann. 

Przypomnijmy, że dane pokazujące, o ile zmniejszyła się emi-
sja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem 
na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, w których 
rejonach Gliwic budynki są w trakcie przyłączania do PEC-u, 
gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość 
przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do 
miejskiej cieci ciepłowniczej, a także, w których obszarach 
miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające 
możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej – można znaleźć w geoportalu Ciepło 
Systemowe w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, 
pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale. (kik)

Gliwice od lat systematycznie inwestują w remonty i modernizacje ponad 11 tys. mieszkań wchodzących w skład 
zasobu komunalnego. Na ten cel wydaje się średnio 30–40 mln zł rocznie. Pieniądze nie pochodzą wyłącznie 
z miejskiej kasy. Zarządzający komunalną „mieszkaniówką” Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z sukcesem 
pozyskuje je również z programów unijnych i wojewódzkich oraz z funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Efekt prac wykonanych dzięki tym środkom widać gołym okiem – miejska zabudowa pięknieje 
i odżywa. Milionowe dotacje to jednak przede wszystkim potężny oręż walki z niską emisją w mieście. 

Mjak miasto,  
jak mieszkania,
jak miliony

Kozielska 54Jana Śliwki 22

Jana Pawła ii 11

Lipowa 49

Lotników 75

Portowa 27–29
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AKTuAlNOŚCi / OGłOSZENiA

ofertY praCY

ofertY praCYKoMUniKat

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

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

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 lipca 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 378).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 376).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowa-

dzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 374).
9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-

szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia 
na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 377).

10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do sądu admini-
stracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4131.1.728.2020 oraz nr NPII.4131.1.730.2020 z dnia  
30 lipca 2020 r. (druk nr 375).

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy 
Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ 
od ul. Przyszowskiej (druk nr 371).

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, po-
łożoną na północ i na zachód od linii kolejowych (druk nr 370).

13. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokali-
zowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 372 i 373).

14. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
15. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Gliwice

Krystyna Sowa

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

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44–121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
b. ukończone 21 lat,
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e. cieszenie się nienaganną opinią,
f. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane 

z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe,

h. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a. znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),

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

b. dobra znajomość komputera.
c. ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miej-

skich,
d. prawo jazdy kat. B,
e. dobra znajomość obsługi komputera,
f. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie a i b, dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie 
internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory 
lub w pokoju 113B po telefonicznym ustaleniu terminu od-
bioru formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b. podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do 

zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c. udział w interwencjach i kontrolach zlecanych przez dy-
żurnego Straży Miejskiej w Gliwicach,

d. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, instytucjami i organizacjami,

e. udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub 

innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych 
takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia,

g. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 
publicznej.

6. Warunki pracy: 
a. praca patrolowa w terenie,
b. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c. miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d. równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym,
e. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokre-

ślony. 
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-
nostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00%.
8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika re-

alizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.
b. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do do-

świadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

c. proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne 
oraz nagrody za szczególne osiągnięcia.

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzy-

wilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do 
obezwładniania energia elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu 
w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym 
użycia środków przymusu bezpośredniego w tym 
urządzeń Taser, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, 
• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się ze-

spole, 
• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.

e. planowany termin zatrudnienia: październik – grudzień 
2020 r.

9. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kompletu wła-
snoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie:
do 10 września 2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za złożone w terminie, jeżeli wpły-
ną na ww. adres do 10 września 2020 r. do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną 
należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów, na-
stępnie otrzymacie Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl 
zakładka BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 17 września 
2020 r.
10. inne informacje: 
a. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
b. oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być 

własnoręcznie podpisane.
c. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 

numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.

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

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

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44–121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
strażnika miejskiego – specjalisty w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
b. ukończone 21 lat,
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e. co najmniej 3 letni staż pracy,
f. ukończone szkolenie podstawowe, 
g. cieszenie się nienaganną opinią,
h. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
i. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z 

oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe,

j. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a. znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.110 z późn.zm.),

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

b. umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dy-
plomem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie a i b, dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie in-
ternetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory lub 
w pokoju 113B po telefonicznym ustaleniu terminu odbioru 
formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w 

zakresie utrzymania czystości i porządku,
b. kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości 

i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z 
przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i Ustawy o odpadach,

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

d. wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci,
e. kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących 

sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy,
f. kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiada-

niem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
g. stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie 

wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic i miesz-
kańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.

6. Warunki pracy: 
a. praca patrolowa w terenie,
b. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c. miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d. równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie 

rozliczeniowym,
e. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. 
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-
nostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabili-

tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00%.
8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika re-

alizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor.
b. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do do-

świadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.

c. proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osiągnięcia.

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy uprzy-

wilejowane, użytkowania urządzeń przeznaczonych do 
obezwładniania energia elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w 
zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia 
środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń 
Taser, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, 
• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się ze-

spole, 
• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.

e. planowany termin zatrudnienia: październik – grudzień 
2020 r.

9. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kompletu wła-
snoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie:
do 10 września 2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za złożone w terminie, jeżeli wpłyną 
na ww. adres do 10 września 2020 r. do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną na-
leży przesłać fotokopię podpisanych dokumentów, następnie 
otrzymacie Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl 
zakładka BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 17 września 
2020 r.
10. inne informacje: 
a. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
b. oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być wła-

snoręcznie podpisane.
c. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 

numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.

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

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

 

●  magazynier 
wykształcenie: brak wymagań; roczne do-
świadczenie; uprawnienia na wózki widłowe 
na wysoki skład – mile widziane ale nie ko-
niczne; praca na wózku; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

●  magazynier 
wykształcenie: średnie zawodowe; prawo jaz-
dy kat.B; zakres obowiązków: prowadzenie 
rozchodów i przychodów magazynu, utrzymy-
wanie odpowiedniego stanu magazynowego, 
prowadzenie ewidencji części zamiennych, 
współpraca przy realizacji wniosków gwaran-
cyjnych; jedna zmiana; mile widziana umie-
jętność obsługi programów magazynowych; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  monter instalacji   
    fotowoltaicznych 

wykształcenie: podstawowe lub zawodowe; 
rok doświadczenia zawodowego; umiejętność 
montażu instalacji fotowoltaicznej; badania 
wysokościowe; prawo jazdy kat.B; zakres obo-
wiązków: instalacja paneli fotowoltaicznych; 
miejsce pracy: teren Górnego Śląska;

●  spawacz TIG 
wykształcenie: zawodowe kierunkowe; 2 letnie 
doświadczenie w zawodzie; prawo jazdy kat.B; 
znajomość rys. technicznego; aktualne upraw-
nienia TIG; zakres obowiązków: samodzielna 
praca przy produkcji hiperbarycznych komór 
tlenowych, oparta na rysunku technicznym 
jak również montaż i serwisowanie urządzeń 

u klienta na terenie całego kraju; jedna zmiana; 
miejsce pracy: teren całego kraju;

●  elektromonter/elektryk 
wykształcenie zawodowe techniczne; obsługa 
komputera; uprawnienia SEP do 1 kV; umie-
jętność pracy w grupie; komunikatywność; 
zakres obowiązków: praca w biurze – kontakt 
telefoniczny z elektrykami, sporadycznie praca 
w terenie u klienta, sporządzanie dokumenta-
cji technicznej; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

●  brygadzista/mechanik 
wykształcenie: zawodowe rolnicze lub śred-
nie; doświadczenie zawodowe mile widziane; 
znajomość maszyn sortujących oraz upraw-
nienia na kombajn oraz prawo jazdy kat.T;  
książeczka sanepidowska – mile widziana; za-
kres obowiązków: realizacja i kontrola norm 
produkcyjnych – wydajność, jakość, czas pracy 
itp.; podział zadań w zespole oraz kontrola 
ich realizacji; egzekwowanie przestrzegania 
przez pracowników przepisów i zasad bhp; 
kontrola nad utrzymaniem porządku na sta-
nowiskach pracy; nadzorowanie terminów 
zadania wyrobów do dalszej produkcji; orga-
nizacja i nadzór nad pracą podległych pracow-
ników; zarządzanie zespołami przy produkcji; 
udział przy tworzeniu oraz realizacji planów 
produkcyjnych; naprawa maszyn sortujących 
i rolniczych; w okresie letnim praca na polach 
w okresie zimowym praca na sortowni; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Kamieniec.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 20 sierpnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

https://gliwice.praca.gov.pl/
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OGłOSZENiA

Miejski Zarząd usług Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych – kierowcy w Dziale 
Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność wykonywania 

prac przy pielęgnacji zieleni,
• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe (praca na wysokości pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki spa-

linowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyj-
nych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do 31 
sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

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

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd usług Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych w Dziale Zieleni  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, 
• wiedza na temat uprawiania i pielęgnacji roślin.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• posiadanie prawa jazdy kat. B, BE.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych,
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe,
• sadzenie roślin sezonowych, bylin, drzew, krzewów,
• odchwaszczanie i pielęgnacja roślin,
• zakładanie i utrzymywanie trawników,
• prace przy zimowym utrzymaniu terenu.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyj-
nych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do 31 
sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

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

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

ofertY praCY

KoMUniKatY

Nr naboru: ZDM.110.1.11.2020
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych  

oraz ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

cji dróg publicznych i niepublicz-
nych dla poszczególnych kategorii 
dróg i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na 
temat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury prze-
glądów stanu dróg dla potrzeb 
ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktuali-
zowanie dokumentacji (książek) 
dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z 16 lutego 2005 r. (DzU z 2005 r., 
nr 67, poz. 585).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta Gliwice o za-
liczeniu/niezaliczeniu dróg do ka-
tegorii dróg publicznych i ustaleniu 
ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja pro-
gramów wspomagających zarzą-
dzanie drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków z za-
kresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostka-
mi i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań 
w zakresie związanym z admini-
strowaniem drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakre-
su Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne.
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek technicz-
ny (udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej.

1.2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

1.3. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów).
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowa-
nia wspomagającego obsługę sie-
ci drogowych. 

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

2.3. Znajomość przepisów dotyczą-
cych wydawania decyzji admini-
stracyjnych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicz-
nych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Kodeks po-
stępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku.
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia.
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-

wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 7 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.zdm.gliwice.pl w za-
kładce NABORY wraz z wykazem nume-
rów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja 
wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 8 września 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 10 września 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumen-
tu potwierdzającego niepełno-
sprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

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

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

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

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

Nr naboru: ZDM.110.1.10.2020 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz  

ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne.
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynieria lądowa,

1.2. Co najmniej 2 letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej,

1.3. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów).
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, 
w rozumieniu art. 14 ustawy  
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Mile widziane uprawnienia w spe-
cjalności drogowej lub branży po-
krewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku.
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia.
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list moty-

wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 7 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
8 września 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 10 września 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych  
Wałów 9, 44-100 Gliwice,
informuje, iż dostępne są już  

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na 
rok szkolny 2020/2021.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 3 sierpnia 
2020 r. do 15 września 2020 r. (uczniowie) lub do 15 październi-
ka 2020 r. (słuchacze kolegium) w Ośrodku Pomocy Społecznej  
ul. Górnych Wałów 9.
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku, uprawniający do stypendium, nie może przekroczyć 
528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne 
są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc 
materialna o charakterze socjalnym”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 
Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie mia-
sta Gliwice – 1 zadanie inwestycyjne.

Termin składania ofert:  
2 września 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
2 września 2020 r. o godz. 11.05

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
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OGłOSZENiA
nierUCHoMoŚCi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. lokalizacja: na płn. od ul. Sobieskiego 
w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 886 obr. Nowe Miasto o pow. 

0,2300 ha położona na płn. od ul. So-
bieskiego z KW nr GlG1G/00045643/3, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane, 
zabudowana budynkami o charakterze 
garażowo-warsztatowym o numerach 
ewidencyjnych: 1651, 1680, 1694, 1744, 
1746, 2509, 2681, bud. bez nr ewid.

3. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona na płn. od ul. Sobieskiego 
w zachodniej części miasta w odległości 
ok 2 km od centrum, niedaleko głównych 
dróg. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa, budynki garażowe i inne 
budynki niemieszkalne. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się wieża ciśnień. 
Działka stanowi teren płaski zabudowany 
budynkami o charakterze garażowo-warsz-
tatowym o łącznej powierzchni zabudowy 
543 m². Część niezabudowaną stanowi 
częściowo teren utwardzony, a częściowo 
zieleń z pojedynczymi drzewami. Działka 
w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez 
działkę przebiegają liczne sieci infrastruk-
tury technicznej: wodociągowa, kanaliza-
cyjna, ciepłownicza, telekomunikacyjna, 
elektroenergetyczna.
Na działce znajdują się punkty oświetlenio-
we, które nie są wpięte do miejskiej sieci 
oświetleniowej.
Skomunikowanie działki powinno odby-
wać się poprzez działki nr 1902 i 1919 do 
drogi publicznej ul. Sobieskiego zjazdem 
istniejącym. W przypadku przeznaczenia 
działki nr 886 jako powiększenie planowa-
nej inwestycji na działce nr 889 skomuni-
kowanie przedmiotowych działek powinno 
odbywać się zjazdem uzgodnionym decyzją 
nr ZDM/419/2020/BA z dnia 21.02.2020.
Na usuniecie zieleni wysokiej może być wy-
magane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta 
Gliwice, a planowane wykorzystanie terenu 
nie może być sprzeczne z przepisami doty-
czącymi ochrony środowiska w tym: Prawo 
ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa 
o odpadach oraz ustawa o ochronie przyrody.
Z mapy ewidencyjnej wynika, iż budynki 
o numerach ewidencyjnych 1444 i 1746 
przekraczają granice z działką nr 890 
obr. Nowe Miasto natomiast budynki 
o numerach ewidencyjnych 1680 i 2509 
przekraczają granice z działką nr 889 obr. 
Nowe Miasto.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowią-
zania wobec nieruchomości
Działka obciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu w zakre-
sie sieci preizolowanej 2 × Dn150 w pasie 
o długości 31,60 m i szerokości 0,70 m, 
tj. powierzchni 22,12 m2 na rzecz Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. 
Królewskiej Tamy 135.
Nowonabywca w chwili sprzedaży zobo-
wiązany jest do ustanowienia na działce 
nr 886 obr. Nowe Miasto na rzecz miasta 
Gliwice nieograniczonej w czasie służeb-
ności przesyłu w zakresie sieci kanalizacji 
deszczowej Ø 300 mm o długości 27,64 
m i Ø 350 mm o długości 13,46 m wraz ze 
związaną z nią strefą ochronną o szerokości 
po 2 m od osi urządzenia z każdej jego 
strony, co daje powierzchnię 138,37 m2.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 886 obr. Nowe Miasto położona 
jest na obszarze objętym zmianą miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śródmie-
ście miasta, tzw. centralne tereny miasta, za-
twierdzoną Uchwałą Nr XXVI/500/2012 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012 
r.,oznaczonym symbolem 2 UM – co ozna-
cza: Tereny usługowo-mieszkaniowe o wy-
sokiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe dla tego te-
renu to zabudowa usługowa i zabudowa 
mieszkaniowa, a przeznaczenie uzupeł-
niające – zieleń urządzona, obiekty ma-
łej architektury, boiska sportowe, place 
zabaw, dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
sieci infrastruktury technicznej.
Jednocześnie, wśród zasad zabudowy i za-
gospodarowania terenu ustalono między 
innymi: ,,zachowanie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy wyznaczonych na rysunku 
zmiany planu'', ,,zbilansowanie potrzeb par-
kingowych i realizacja parkingów w ramach 
inwestycji z dopuszczeniem budowy jedno-
rodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) 

lub garażu wielopoziomowego dla obsługi 
funkcji podstawowej (...)'', przeznaczenie mi-
nimum 15 % powierzchni poszczególnych 
działek budowlanych pod powierzchnię 
biologicznie czynną oraz maksymalna wiel-
kość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki 80 % dla terenu 2 UM.
Ponadto działka położona jest w obrębie stre-
fy B3 pośredniej ochrony konserwatorskiej, 
dla której działalność konserwatorska polega 
między innymi na ,,dostosowaniu nowej za-
budowy do historycznej kompozycji urbani-
stycznej w zakresie skali i bryły zabudowy”.
Dla terenu o symbolu 2UM ustalona zosta-
ła na rysunku zmiany planu nieprzekraczal-
na linia zabudowy; linia ta przebiega m.in. 
po działce nr 886 obr. Nowe Miasto i ogra-
nicza możliwość wznoszenia nadziemnych 
części obiektów budowlanych. Na terenie 
objętym ww. zmianą planu obowiązuje:
• zakaz budowy lub rozbudowy obiektów 

budowlanych, które mogą stanowić źró-
dło żerowania ptaków,

• bezwzględna dopuszczalna wysokość 
zabudowy określona w dokumentacji 
rejestracyjnej lotniska.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje 
również zakaz lokalizacji nowych usług 
produkcyjnych, warsztatów i wolnostoją-
cych budynków gospodarczych, lokalizacji 
kiosków.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i mi-
nimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 232 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem VAT zg. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 123 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 000,00 zł
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27.10.2020 r. 
o godzinie 11:00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A w sali nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia li-
cytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieru-
chomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy ul. 
Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodze-
nie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 123 200,00 zł na-
leży 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 886 
obr. Nowe Miasto, imię i 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 w dniu 
21.10.2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym ter-
minie jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium 

w wymaganym terminie;
• okazanie dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość osoby biorącej udział 
w przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub wcze-
śniej sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego pełno-
mocnictwa w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie 3 m-cy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualnego (wydanego w okresie 3 
m-cy przed przetargiem) zaświadcze-

nia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego w przypad-
ku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana przez komisję przetargową na 
podstawie elektronicznego wypisu z księ-
gi wieczystej wg stanu na 14 września 
2020 r. W przypadku, gdy zapisy księgi 
wieczystej nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty, które po-
twierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu ograniczonym w terminie do 
14 września 2020 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
9. Dodatkowe informacje
9.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2450/2020 z dnia 2 lipca 
2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego prawa własności działki nr 886 
obr. Nowe Miasto o powierzchni 0,2300 ha 
z KW nr GL1G/00045643/3, zabudowanej 
budynkami o charakterze garażowo-warszta-
towym, położonej w Gliwicach przy ul. Sobie-
skiego, 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. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
9.2. Przed przystąpieniem do przetar-
gu uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr 
XXVI/500/2012 z dnia 25.10.2012 r., zapi-
sami księgi wieczystej nr GL1G/00045643/3 
oraz stanem faktycznym działki, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje 
działkę w stanie istniejącym.
9.3. Koszty związane z nabyciem praw do 
przedmiotu sprzedaży oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
9.4. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny 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 prze-
noszący własność przedmiotu sprzedaży 
powinien być zawarty w terminie do 30 
dni od dnia zamknięcia przetargu tj. do 
dnia 26.11.2020 r.
9.5. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-2450/2020 
z dnia 2 lipca 2020 r.
9.6. Dodatkowe informacje o nierucho-
mości oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami – Referat Zbywania Nieru-
chomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A 
Gliwice, w godzinach: pn – śr: 08:00-16:00; 
czw: 08:00-17:00; pt: 08:00-15:00, tel. (32) 
338-64-10 do 12.
9.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
9.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
9.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w Rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.  
w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
9.10. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca w rozumieniu przepi-
sów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie przed wy-
znaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. lokalizacja: w rejonie ulic Łukasiewi-
cza/Kadłubka w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• Działka nr 920/9 obręb Żerniki 

o pow. 0,0787 ha, użytek: RiVa – 
grunty orne, zapisana w KW nr 
Gl1G/00033143/1.

3. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona u zbiegu dróg pu-
blicznych ulic Łukasiewicza i Kadłubka 
w Gliwicach w strefie pośredniej mia-
sta, w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej. Działka stanowi teren płaski, 
nie ogrodzony, niezabudowany. Kształt 
działki regularny. Sieci uzbrojenia tere-
nu w pobliżu: sieć elektroenergetyczna, 
wodociągowa, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, gazowa oraz telekomuni-
kacyjna. Na działce znajduje się punkt 
energetyczny własności firmy TAURON 
na którym jest zawieszona oprawa 
oświetleniowa (oprawa własność UM). 
Odwodnienie terenu działki w gestii 
przyszłego nabywcy. Na sąsiedniej 
działce nr 920/10 zlokalizowana jest 
przepompownia wód deszczowych. 
W granicach przedmiotowej działki 
może przechodzić sieć drenarska.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (m.in. kwestia wi-
doczności), zaleca się, aby nowy zjazd 
został zlokalizowany możliwie najdalej 
od tarczy skrzyżowania ulicy Łukasiewi-
cza z ulicą Kadłubka.
Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt na-
bywcy nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobo-
wiązania wobec nieruchomości – brak
5. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Działka nr 920/9 obr. Żerniki, położona 
jest na terenie dla którego od dnia 23 
września 2004 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, stanowiącego część dzielnicy Żer-
niki w Gliwicach. Przedmiotowy plan 
uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004 
z dnia 8 lipca 2004 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 86 z dnia 
8 września 2004 r., poz. 2442. Dział-
ka nr 920/9 obr. Żerniki, znajduje się 
w jednostce funkcjonalnej o symbolu 
D2.3(1.3)/TMJ, gdzie funkcją wiodącą 
jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – te-
reny przeznaczone pod zabudowę jed-
norodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 25%
• procent terenów zielonych (biolo-

gicznie czynnych – pow. minimal-
na) – 65%

• wskaźnik intensywności zabudowy 
– do 0,4

• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 
wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

Zgodnie z rysunkiem planu, przez 
przedmiotową nieruchomość przebie-
ga sieć gazowa wraz ze strefą obsługi 
technicznej; ponadto niewielki, połu-
dniowy fragment tej nieruchomości 
znajduje się w strefie obsługi technicz-
nej dla sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Działka znajduje się w strefie SH-3.1 
obserwacji archeologicznej.
W dniu 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 obejmują-
cego część Osiedla Żerniki położoną po 

wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. 
Działka będąca przedmiotem niniejszej 
opinii znajduje się w granicach opraco-
wania projektu planu, sporządzanego 
na podstawie tej uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 271 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 2800,00 zł
7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 września 
2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. 
Jasnej 31A, w sali nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nierucho-
mości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszą-
cymi i dziećmi).
I ustny przetarg odbył się w dniu 
07.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem 
negatywnym.
8. Wadium
Wadium w wysokości 27 130,00 
zł należy wnieść w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na kon-
to bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 
920/9 obr. Żerniki oraz wpisać kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 
w dniu 22.09.2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia 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 ter-
minie podanym w zawiadomieniu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie i zaksięgowanie wadium 

w wymaganym terminie;
• okazanie dokumentu potwierdza-

jącego tożsamość osoby biorącej 
udział w przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzenie pełnomocnictwa

• w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej (przed 
przetargiem);

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie 3 m-cy przed przetar-
giem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wyda-
nego w okresie 3 m-cy przed prze-
targiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice Nr PM-1874/20

z dnia 04.02.2020 r. w sprawie uchy-
lenia zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-232/2015 z dnia 16 
stycznia 2015 r. oraz w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego prawa 
własności działki nr 920/9 obr. Żerniki 
zapisanej w KW nr GL1G/00033143/1 
położonej przy ul. Wincentego Kadłub-
ka w Gliwicach stanowiącej własność 
miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej działki nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich na-
byciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
65 z późn. zm).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. 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. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 28.10.2020 r.
10.3. Przed przystąpieniem do przetar-
gu uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu,  zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z dnia 8 lipca 2004r., opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 86 z dnia 
8 września 2004 r., poz. 2442), zapisami 
księgi wieczystej nr GL1G/00033143/1 
oraz stanem faktycznym działki, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmu-
je działkę w stanie istniejącym.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
10.5. Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice Nr PM-1874/20 z dnia 
04.02.2020 r.
10.6. Dodatkowe informacje o nieru-
chomości oraz warunkach przetargu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Ja-
sna 31A Gliwice, w godzinach: pn – śr: 
08:00-16:00; czw: 08:00-17:00; pt: 
08:00-15:00, tel. (32) 338-64-10 do 12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczo-
ne jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na elektronicznej 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
10.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości  odbywa 
się według zasad określonych w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490).
10.10. W przypadku wygrania przetar-
gu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym ter-
minem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 
1 ww. ustawy.

iNFORMACJA SZCZEGÓłOWA O OCHRONiE DANyCH OSOBOWyCH ZBiERANyCH PRZEZ uRZĄD MiEJSKi W GliWiCACH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

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

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

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

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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

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

prezYdent Miasta gLiwiCe,
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dzU z 2020 r., 65 z późn. zm.),

ogŁasza

prezYdent Miasta gLiwiCe,
                                działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dzU z 2020 r., 65 z późn. zm.),

ogŁasza
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OGłOSZENiA
nierUCHoMoŚCi

MieszKaLne

UŻYtKowe

LoKaLe na sprzedaŻ

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

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

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Al. KORFANTEGO 27, lokal nr 10, i piętro (ofi-
cyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 14,96 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie 
pomocnicze, z WC dostępnym na klatce scho-
dowej (pozostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

ul. DOlNyCH WAłÓW 17B, lokal nr 12, ii piętro, 
pow. 60,70 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 149 800,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do  
20 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

ul. SZOBiSZOWiCKA 25, lokal nr 7, iii piętro, 
pow. 74,74 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 188 500,00 zł
Wadium: 18 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 26 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 21 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

ul. RyBNiCKA 15, lokal nr 13, iii piętro, pow. 
73,43 m2 + piwnica: 3,84 m2 , WC: 0,94 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 300,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się 
do 25 sierpnia 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

ul. PSZCZyŃSKA 9A, lokal nr 2, parter (wejście 
przez bramę Pszczyńska 9), pow. 39,78 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 107 300,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 31 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 
26 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

ul. RyBNiCKA 51, lokal mieszkalny nr 4, i piętro, 
pow. 41,21 m2 2 pokoje, kuchnia, wc, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 września 2020 r. godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 700,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 07.09.2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się do dnia 02.09.2020 r. z ROM 
3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32 339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. Tarnogórska 38, lokal mieszkalny nr 6, i pię-
tro, pow.37,88 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu 
Termin przetargu: 21 września godz. 12.00 
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 400,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10.09.2020r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się do dnia 07.09.2020 r. z ROM 
6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32 231-02-71. 
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. Tarnogórska 30, lokal mieszkalny nr 2, par-
ter, pow. 30,72 m2, 1 pokój, kuchnia, z wc do-
stępnym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 września godz. 13.00 
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 500,00 zł 
Wadium: 6200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 09.09.2020r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się do dnia 04.09.2020 r. z ROM 
6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32 231-02-71. 
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. Hlubka 38, lokal mieszkalny nr 7, ii piętro, 
pow. 124 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, komórka, lokal do generalnego remontu 
Termin przetargu: 21 września godz. 14.00 
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 100,00 zł 
Wadium: 33 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 08.09.2020 r. W oglądalności 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się do dnia 03.08.2020 r. z ROM 
2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32 339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 września

ul. DOlNyCH WAłÓW 17B, lokal nr 13, parter, 
pow. 39,69 m2 + piwnica: 9,35 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 100,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do  
20 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

ul. KAROlA MiARKi 10C, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 20,41 m2, 1 pomieszczenie, korytarz, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 800,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do  
24 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

ul. KAROlA MiARKi 10C, lokal nr 8, ii piętro, 
pow. 18,80 m2, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 100,00 zł

Wadium: 5700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do  
24 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

ul. FREDRy 2, garaż nr G1, pow. 17,39 m2, 1 
pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 września 2020 r. godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 800,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 02.09.2020r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do dnia 28.08.2020 r. z ROM 1, ul. 
Kłodnickiej 5, telefon: 32 339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. DuBOiS 6A, lokal nr 10, parter (oficyna), 
pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 21 września 2020 r. godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów 3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 500,00 zł
Wadium: 12.700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 03.09.2020 r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – 
prosimy kontaktować się do dnia 31.08.2020 r. z ROM 2 Oddział 
1, ul. Zabrska 15, telefon: 32 339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 września

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

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku 

„A” o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” o po-

wierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”  

o powierzchni 17,2 m2 / 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miej-

sca parkingowe bezpośrednio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 
przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Lo-

gistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Inter-

modal.
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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, 

użytek: RiVb – grunty orne, o pow. 0,2966 
ha, księga wieczysta nr Gl1G/00014972/2;

• działka nr 205/1, obręb Czechowice Za-
chód, użytek: B – tereny mieszkaniowe, 
o pow. 0,0966 ha, księga wieczysta nr 
Gl1G/00014972/2.

położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 
183, stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
łączna powierzchnia gruntu ww działek: 
0,3932 ha.

Termin przetargu: 5 października 2020 r. o godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 531 000,00 zł
w tym: 182 000,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
              349 000,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb Czechowice Za-
chód, zwolniona jest 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb Czechowice 
Zachód, opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% na 
podstawie ww. ustawy.
Wadium: 53 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 września 2020 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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 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 przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 368/2020, 373/2020 do 4 września 2020 r.
• nr 371-372/2020,375-376/2020 do 7 września 

2020 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki:
• nr 365/2020 do 4 września 2020 r.

• nr 358/2020, 369/2020 do 7 września 2020 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie jednostki w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. 
Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) zarówno 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu), jak i  

urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.bip.gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/30/2020 do 07.09.2020 r.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice/
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