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Rusza budowa  
Centrum  

Przesiadkowego

Budowa jednej z najważniejszych miejskich inwestycji ruszy lada moment.  
27 sierpnia w Urzędzie Miejskim przedstawiciele Miasta Gliwice oraz konsorcjum 
firm Mostostal Zabrze GPBP SA i PRUiM podpisali umowę na budowę nowoczesne-
go Centrum Przesiadkowego. Będzie ono stanowić impuls do zwiększenia roli kolei 
w komunikacji w mieście i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przyczyni 
się do rewitalizacji ścisłego centrum Gliwic.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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To doskonała propozycja dla osób, 
które chcą zacząć przygodę z tań-
cem lub już ją rozpoczęły i chciały-
by podszkolić swoje umiejętności. 
Z darmowych dni próbnych będą 
mogły skorzystać zarówno dzieci 
i młodzież, jak i dorośli. Założy-
ciele szkoły, Justyna i Piotr Lerscy, 
zgodnie mówią, że taniec łączy 
pokolenia.

DomoWa  
atmosfera

– Posiadamy bogatą ofertę zajęć 
dla osób dojrzałych. Dzięki profe-
sjonalnej kadrze i domowej atmos-
ferze zajęcia przypadną do gustu 
seniorom. Jednak bez względu na 
wiek staramy się, aby wszyscy nasi 
kursanci opuszczali sale treningowe 
z uśmiechem. Przygotowaliśmy 
ofertę skierowaną do osób prefe-
rujących aktywność w parze, solo, 
jak i dla tych szukających drugiej 
połówki – mówi Piotr Lerski, współ-
założyciel szkoły.

W parze będzie można zapisać się 
na zajęcia tańca towarzyskiego, 

użytkowego oraz salsy, bachaty, 
rock&rolla. Pary nie wymagają 
lekcje zumby, jogi, dance hallu, 
jazzu, hip-hopu, high heels, a tak-
że latino solo. 

Najmłodsze pociechy można 
zapisać do grupy Tańczących 
Brzdąców, a te nieco starsze 
mogą spróbować nowego hob-
by w postaci gimnastyki, baletu, 
cheerleadingu, akrobatyki i róż-
nych odmian tańca współcze-
snego.

ARENA GLIWICE

Taniec zaczyna się w Arenie!

Aktywne pożegnanie wakacji

Jesień kojarzy się z nudą i coraz niższym temperaturami. Szkoła tańca 3arte 
ma kilka ciekawych propozycji, jak aktywnie spędzić czas mimo końcówki lata 
i zmiennej pogody na zewnątrz. Od 7 do 10 września można przyjść i nie tylko 
sprawdzić nową lokalizację 3arte w Arenie Gliwice, ale również przekonać się, 
który taniec najbardziej przypadnie nam do gustu.

10 weekendów, dziesiątki atrakcji, pyszne jedzenie z różnych stron świata, muzyka na żywo, tańce do rana, zajęcia sportowe, zabawy 
i animacje dla dzieci. Wakacje, a wraz z nimi cykl plenerowych letnich aktywności dla gliwiczan – Summer Arena, dobiegły końca. 

Wakacje zostały pożegnane w go-
rącym stylu – pod znakiem impre-
zy w rytmach latino. O odpowied-
nią muzyczną aranżację zadbał Dj 
Juanky, rodowity Kubańczyk, który 
wprawił mieszkańców w egzotycz-
ny klimat bez dalekich podróży 
i wyjeżdżania poza miasto. Przy 
dźwiękach salsy i merengue nogi 
same rwały się do tańca. Nikt nie 
podpierał ścian, a to za sprawą 
szkoły tańca 3arte, która popro-
wadziła warsztaty taneczne. 

– W miniony weekend dobiegły 
końca plenerowe aktywności dla 
mieszkańców, ale to nie oznacza, że 
jesienią będziemy się nudzić. Letnie 
imprezy postanowiliśmy zastąpić 
rozgrywkami sportowymi – mówi 
Łukasz Buszman, manager ds. pro-

mocji Areny Gliwice. – Zaczęliśmy 
od ubiegłego piątku, czyli I kolejką 
Energa Basket Ligi: GTK Gliwice – 
Polski Cukier Toruń, którą poprzedzał 
piknik koszykarski. Z kolei w sobotę 
i niedzielę kibicowaliśmy najlepszym 
wspinaczom z kraju w zmaganiach 
na ścianie wspinaczkowej w Arenie 
Gliwice, Chwyciarni, podczas Mi-
strzostw Polski we wspinaczce 2020 
– podsumowuje Buszman.

Dla osób, które przegapiły mistrzo-
stwa, nic straconego – na kanale 
Areny Gliwice na YouTube jest 
dostępna profesjonalna transmisja 
z pierwszego dnia zawodów. Warto 
zobaczyć – wspinaczka na czas jest 
widowiskową dyscypliną sportową. 

 DP / Arena Gliwice

Ekipa z 3arte w komplecie

A tutaj podczas zajęć tanecznych przy Arenie Gliwice

Latino Show Dj Juanky
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TWóRCZE TRENINGI
– Wszystkie działania oparte są 
na twórczych treningach, które 
pozytywnie wpływają nie tylko 
na rozwój fizyczny, ale również 
artystyczny. Nasi podopieczni 
pod czujnym okiem instruktorów 
przygotowywani są w ten sposób 
do wielu występów, pokazów oraz 
zawodów – dodaje Justyna Lerska, 
która z powodzeniem prowadzi gru-
py taneczne dla dzieci, cieszące się 
dużym zainteresowaniem.

Poćwicz kroki taneczne 
podczas warsztatów 
z tancerzami o świato-
wej renomie. 12 wrze-
śnia pojawi się okazja, 
której nie można prze-
gapić!

Na zaproszenie 3arte do Gliwic 
przyjedzie czołówka polskiej sceny 
tanecznej. Stefano Silvino, Klau-
dia Antos oraz Karolina&Gregory 
poprowadzą warsztaty taneczne. 
Stefano Silvino to pochodzący 
z Włoch choreograf, zwycięzca 9. 
edycji You Can Dance – Po prostu 
tańcz! Pokaże mieszkańcom Gli-
wic i okolic najlepsze hip-hopowe 
kroki. Klaudia Antos znana jest za 

granicą (m.in. wystąpiła u boku 
Jennifer Lopez). Będzie uczyć 
imponujących choreografii tańca 
współczesnego. Z kolei Karolina&-
Gregory, wielokrotni mistrzowie 
turnieju tanecznego Bachata Stars, 
poprowadzą pełne pasji i humoru 
zajęcia bachaty.

Zapisy na bezpłatne dni otwar-
te są dostępne przez stronę 
www.3arte.pl oraz www.arena-
gliwice.com. Warto nie zwlekać 
z decyzją – liczba miejsc jest 
ograniczona. Zachęcamy także 
do obserwowania wydarzenia 
Warsztaty 3arte Arena Gliwice 
vol. 1: Klaudia Antos, Stefano 
Silvino, Karolina&Gregory na 
profilu 3arte na Facebooku.
 DP / Arena Gliwice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.3arte.pl/
https://arenagliwice.com/
https://arenagliwice.com/
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1 września kolejny rok szkolny, ze względu na 
pandemię z pewnością wyjątkowy i szczególnie 
wymagający, rozpoczęło w gliwickich szkołach 
publicznych ponad 25 tys. uczniów, w tym ok. 
4,5 tys. w przedszkolach i ponad 600 w oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy suk-
cesów i spokojnej, nieprzerwanej nauki!

Spotkanie przedstawicieli samo-
rządu Gliwic z nowo powołanymi 
dyrektorami placówek oświa-
towych, z okazji z inauguracji 
roku szkolnego 2020/21, odbyło 
się w nowej siedzibie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
przy ul. Gierymskiego. Wziął 
w nim udział m.in. prezydent 
Gliwic Adam Neumann, który 
podziękował pedagogom za ich 
ciężką pracę i, zgodnie z trady-
cją, przekazał akty powierzenia 
stanowiska dyrektorom, których 
wyłoniono w trybie zasad okre-
ślonych w przepisach oświa-
towych – Annie Krasowskiej, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 21, Dorocie Meryk, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 29, 
Hannie Szczepaniak, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 5, Małgorzacie Semik, dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 8, Lesławowi Ogonowi, 
dyrektorowi Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Technicznych, Urszuli 
Więckowskiej, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 
im. Johna Baildona oraz Iwonie 
Burzyńskiej, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 7, 
która zastąpiła odchodzącą na 
emeryturę Jolantę Winkler. Na 
emeryturę przeszła również 
dyrektor SP nr 28 Grażyna Wach.

Poza wymienionymi, dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 2 
została Małgorzata Bałuta, Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 14 Dorota Iwanek, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 15 
Joanna Łomnicka-Łakomy, Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 16 Joanna Sokołowska-Czar-
necka, a Zespołu Szkół Łączności 
Krzysztof Szczęśniak.

– Gratuluję Państwu wyboru na 
stanowiska dyrektorów. Równo-
cześnie dziękuję, że zdecydowali 
się Państwo objąć te stanowi-
ska. Zadanie to nie jest łatwe. 
Najpierw liczne zmiany i refor-
ma oświaty, a kiedy sytuacja 
wydawała się w miarę stabilna, 
musieliście Państwo stawić czo-
ła kolejnym trudnościom, jak 
strajk oraz panująca epidemia, 
które wprowadziły ogromny 
chaos w zorganizowane życie 
szkół i przedszkoli. Z pewnością 

nie są to problemy, z którymi na 
co dzień zmaga się kadra dyrek-
torska, tym bardziej należą się 
Państwu gratulacje i podzięko-
wania. Musimy zrobić wszystko 
aby, z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa, uczynić go jak 
najbardziej normalnym. Życzę 
Państwu, abyście prowadzili 
podległe Wam szkoły i placówki 
z energią i ku sukcesom – mówił 
podczas uroczystości prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

W uroczystym spotkaniu z oka-
zji rozpoczęcia roku szkolnego, 
wziął również udział przewod-
niczący Rady Miasta marek 
Pszonak oraz Krystyna Sowa, 

wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta i przewodnicząca Ko-
misji Edukacji, Kultury i Sportu, 
a także przedstawiciele dy-
rektorów miejskich jednostek 
oświatowych oraz związków za-
wodowych. Zgromadzeni goście 
wysłuchali wykładu „O pochwale 
osobistej nawigacji” Jolanty Saj-
kowskiej, psychologa z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
a dyrektor Poradni – Agnieszka 
Wilczyńska – zaprosiła przyby-
łych gości do zwiedzenia zmo-
dernizowanego i nowoczesnego 
obiektu, do którego Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
przeniosła się z ulicy Warszaw-
skiej.  (mf)

Wsparcie na najwyższym poziomie
Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kilka miesięcy temu została przeniesiona do budynku przy ul. Gie-
rymskiego 1. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią oficjalne otwarcie placówki zbiegło się z inauguracją 
nowego roku szkolnego. 

W budynku o powierzchni 
ponad 2 tys. m2 – gdzie przed 
laty znajdowało się III Liceum 
Ogólnokształcące – powstało 
nowoczesne centrum pomocy 
– dla uczniów oraz szkoleniowo-
-warsztatowe – dla nauczycieli 
i rodziców. 

– To wyjątkowa i potrzebna 
placówka, która z młodymi 
ludźmi i ich rodzinami pracu-
je w nieco innych obszarach 
i płaszczyznach niż szkoły, 
ale ciągle jako cel nadrzędny 
ma dobro dziecka. Gratuluję 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do 
tego, że Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Gli-
wicach tętni życiem i stale się 
rozwija. Wyrazy szczególnego 
uznania należą się dyrektor 
Agnieszce Wilczyńskiej oraz 
całemu gronu pracowników 
pedagogicznych i administra-
cyjnych, którym dziękuję za 
codzienną pracę wkładaną 
w opiekę nad mieszkańcami 
Gliwic – mówił podczas uro-
czystego otwarcia placówki 
Adam Neumann, prezydent 
Gliwic. 

Wcześniej poradnia mieściła się 
w budynku przy ul. Warszaw-
skiej, ten jednak nie spełniał 
wymogów. Dlatego w 2018 r. 
miasto rozpoczęło adaptację 
budynku przy ul. Gierymskie-
go, aby docelowo przenieść 
tam działalność poradni. 
Zaaranżowano nowy układ 
pomieszczeń, budynek dosto-
sowano do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych, zbudowano 
windę i pochylnię dla wózków. 
Wymieniono podłogi, posadzki, 
stolarkę drzwiową i wszystkie 
instalacje. Powstała też strefa 
informacyjna, w której można 
się zarejestrować czy pobrać 
potrzebne dokumenty. 

Modernizacja budynku na po-
trzeby poradni zakończyła się 

w styczniu 2020 r. i kosztowała 
niemal 5 mln zł z miejskiego 
budżetu.

– Budynek daje ogromne moż-
liwości w poszerzaniu oferty 
pracy poradni, podwyższania 
poziomu usług i wprowadze-
nia innowacyjnych działań. Na 
przykład sala gimnastyczna 
do południa służy okolicznym 

szkołom, a popołudniami jest 
użyczana innym placówkom lub 
wynajmowana klubom i sto-
warzyszeniom, przynosząc do-
datkowy dochód – mówi Ewa 
Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic.

Poradnia Pedagogiczno-Psy-
chologiczna jest czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 18.00. Każdego dnia 
przyjmuje około 100 osób. 
Warsztaty prowadzone na te-
renie placówek oświatowych 
obejmują około 3 tys. osób. 
Dodatkowo z warsztatów, me-
diacji, grup wsparcia, klubów 
i szkoleń korzysta rocznie około 
700 rodziców. Z konferencji 
i szkoleń organizowanych dla 
nauczycieli, rodziców i spe-
cjalistów korzysta niemal 500 
osób rocznie. Poradnia jest 
także organizatorem Targów 
Zawodów i Targów Edukacyj-
nych. Więcej informacji na 
temat działalności Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Gliwicach można znaleźć na 
stronie www.poradnia.gliwice.
pl. 
  (ED/mf)
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Witaj szkoło!

http://poradnia.gliwice.pl/
http://poradnia.gliwice.pl/
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W poniedziałek 7 września zamknięta zostanie ul. Kozielska na odcinku od granicy 
Starych Gliwic do Brzezinki – rozpocznie się kolejny etap prac przy budowie ciągu 
pieszo-rowerowego. Prace przy nowym przepuście pod drogą potrwają około dwóch 
tygodni, cała ścieżka zostanie oddana do użytku w I kwartale 2021 r.

W związku z zamknięciem frag-
mentu ul. Kozielskiej wytyczono 
objazd dla samochodów i auto-
busów komunikacji miejskiej. 
Zostanie on poprowadzony ul. 
Kozielską do ronda Brzezinka, 
dalej ul. Wyczółkowskiego do 
DK88 i zjazdem do ul. Łabędz-
kiej, a stamtąd ul. Szafirową do 
ul. Kozielskiej.

Dotychczas podczas budowy ciągu 
pieszo-rowerowego przy ul. Ko-
zielskiej wykonano zabezpieczenia 
i przełożenia istniejącej infrastruk-
tury technicznej, w znacznej części 
gotowe są też nasypy i kanalizacja 
deszczowa.

Ciąg pieszo-rowerowy łączący 
Stare Gliwice z Brzezinką bę-

dzie jednym z etapów budowy 
funkcjonalnej sieci połączeń 
rowerowych w mieście. Już 
teraz na terenie Gliwic rowe-
rzyści mogą korzystać z ponad 
100 km ścieżek rowerowych 
i pieszo-rowerowych. Do 2022 r.  
ma przybyć jeszcze około 37 km 
takich tras.  
 (mf)

29 sierpnia obchodziliśmy Dzień Straży Miejskiej. Gliwiccy strażnicy 
postanowili świętować razem z gliwiczanami i zaprosili wszystkich 
pod tężnię na wspólne, odlotowe i bardzo zdrowe pożegnanie wakacji. 
Atrakcji nie brakowało.
Uczestnicy festynu mogli po-
dziwiać pokazy samoobrony 
oraz prezentację umunduro-
wania i pojazdów służbowych 

Straży Miejskiej, wziąć udział 
w kursie pierwszej pomocy czy 
zajęciach tai-chi. Na miejscu 
można było również oznako-

wać rower. Na dzieci czekał 
Miś Strażnik ze specjalnymi 
zadaniami. 
   (zd/ap)

OBWIESZCZENIA

kOmuNIkAty

AB.6740.7.3.2020 
z 21 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 lipca 2020 r.:

Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Rozbudowa ulicy Architektów (droga gminna nr 130513 S) w Gliwi-
cach – Etap II”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 
(przed ich podziałem):
Obręb Ostropa Południe:
762;
Obręb Ostropa Północ:
728, 729, 730, 740, 750, 761, 762, 763, 764, 771, 772, 773, 778, 779, 780, 787, 
797, 798, 799, 811, 813/1, 813/2, 814, 815, 816, 820, 827, 828, 834, 835, 841, 
848, 852, 853, 859, 860, 873, 898, 905, 908, 910, 920, 922, 926, 932, 933, 934/2, 
938, 939, 943, 944, 948/2, 951, 1218, 1219, 1223, 1225, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272/1, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1280, 1288, 1290, 1291, 1294, 1295, 1296, 
1305, 1306, 1307, 1318, 1319/1, 1330, 1339, 1357, 1358, 1359, 1360, 1409, 
1424, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1821, 1822, 1826, 1827, 1841/6, 1841/8, 
1841/9, 1841/36, 1850, 1969, 1970.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.
Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie 
stron możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania 
z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 32/239-13-28).
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się na 
znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego dorę-
czenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

AB.6740.7.4.2020 
z 21 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 7 sierpnia 2020 r.:

Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:
„Rozbudowa ulicy Knurowskiej (droga powiatowa 7201 S), polegająca 
na budowie odcinka chodnika i drogi rowerowej”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 
(przed ich podziałem):
Obręb Bojków:
1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1611/2, 1648, 1650, 1754.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.
Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie 
stron możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania 
z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 32/239-13-28).
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się na 
znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego dorę-
czenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

OBWIESZCZENIE
PREZyDENtA mIAStA GLIWICE

OBWIESZCZENIE
PREZyDENtA mIAStA GLIWICE

I PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu

Ford Transit rok produkcji 2006
Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży wynosi 2100 zł netto.

Do wygrywającej oferty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej 
na dzień podpisania umowy.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca warunki uczestnictwa w przetargu, ekspertyzę 
rzeczoznawcy samochodowego oraz wzór formularza ofertowego dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty urzędowe 
oraz na stronie www.gliwice.eu.
Samochód zostanie udostępniony w celu oględzin 7 września 2020 r. 
w godz.10.00–11.00 przy ul. Słowackiego 58B, 44-100 Gliwice (osoba do kontak-
tu: Andrzej Jerzyk, tel. 32/239-12-13).
Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Sprzedającego, 
Urząd Miejski w Gliwicach, w sali 142 przy ul. Zwycięstwa 21 (I piętro).
Planowany termin zawarcia umowy: do 15 października 2020 r.

PREZyDENt mIAStA GLIWICE
OGŁASZA,

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

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  
w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

nr sprawy PKM/PN/TR/05/202020, pn.:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa infrastruktury 
niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, 

Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 9 września 2020 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 9 września 2020 r. o godz. 11.00.

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

UWAGA KIEROWCY!

Świętowaliśmy 
ze strażnikami

Z okazji tego szczególnego święta życzenia  gliwickim Strażnikom 
Miejskim przekazał prezydent Gliwic Adam Neumann:
„Z okazji Święta Straży Miejskiej, obchodzonego 29 sierpnia, składam Komendantom oraz Funkcjona-
riuszom i Pracownikom Straży Miejskiej w Gliwicach najserdeczniejsze życzenia, a także podziękowania 
za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców.

Jestem pełen uznania dla Waszej codziennej, trudnej, pełnej poświęcenia i oddania drugiemu czło-
wiekowi pracy. Swoimi działaniami udowadniacie, że mieszkańcy Gliwic mogą Wam, Drodzy Strażnicy, 
zaufać, bo nie pozostajecie obojętni na ludzką krzywdę.

Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszej roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie 
w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Gratuluję dotychczasowych dokonań. Życzę kolejnych sukcesów, spokojnej służby, wytrwałości, 
satysfakcji i zadowolenia z wypełnianych obowiązków, a także by zawsze dopisywało Wam zdrowie 
i siła ducha. Niechaj wysiłek związany z wykonywaniem tej wyjątkowej misji stanowi źródło spełnienia, 
a  podejmowanym działaniom towarzyszy przychylność i życzliwość społeczeństwa.

Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.” 
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Z MIASTA 

SPP na nowych zasadach

Rusza budowa Centrum Przesiadkowego

Od 1 września obowiązują zmiany w gliwickiej Strefie Płatnego Parkowania, 
wprowadzone uchwałą przyjętą przez miejskich radnych w lipcu br. Zmieniły 
się godziny funkcjonowania strefy oraz zasady przyznawania abonamentu 
mieszkańca. Nowe stawki będą natomiast obowiązywać od stycznia 2021 r.
Przypomnijmy, że lipcowa 
uchwała zmieniająca zasady 
funkcjonowania strefy płatnego 
parkowania jest wynikiem analiz 
prowadzonych przez zarządzają-
cego strefą (Zarząd Dróg Miej-
skich w Gliwicach) od ubiegłego 
roku. Założenia nowego planu 
zostały uzgodnione z radnymi 
Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy 
Śródmieście.

Zgodnie z uchwałą, od 1 września 
SPP jest czynna od poniedziałku 
do piątku od 9.00 do 17.00. Zmie-
niły się również zasady przyzna-
wania abonamentu mieszkańca. 
Aktualnie na jedno mieszkanie 

(jeden lokal mieszkalny) w stre-
fie A i B przysługują tylko dwa 
abonamenty. Za pierwszy abo-
nament opłata roczna wynosi 
120 zł, za drugi – 300 zł (300 zł 
obowiązywać będzie od stycznia 
2021 r.). Posiadacz abonamentu 
zamieszkały w strefie A może 
parkować w strefach A i B, a po-
siadacz abonamentu ze strefy B 
– tylko w B. Dotychczas wydane 
abonamenty zachowują swoją 
ważność na cały okres, na jaki 
zostały wykupione.

Od stycznia wzrosną również 
koszty parkowania na terenie 
SPP. Za pierwszą godzinę w Stre-

fie A trzeba będzie zapłacić 3 zł 
(lub 1 zł za 20 minut pierwszej 
godziny – minimalny czas), 
a w strefie B – analogicznie 
2 zł lub 0,50 zł – (za 15 minut 
– minimalny czas). Druga go-
dzina będzie kosztować 3,50 zł 
w strefie A i 2,40 zł w strefie B, 
trzecia godzina – 4,30 zł i 2,80 
zł, a czwarta i każda kolejna – 3 
zł i 2 zł. Całodniowa opłata po-
stojowa wyniesie 25 zł w strefie 
A i 12 zł w strefie B. 

– Wprowadzenie zmian w Stre-
fie Płatnego Parkowania było 
niezbędne, ponieważ, jak 
wykazała analiza jej funkcjo-

nowania, na przestrzeni sze-
ściu ostatnich lat w znaczący 
sposób zmniejszyła się rotacja 
pojazdów na stanowiskach po-
stojowych w strefie, co znacz-
nie ograniczyło dostępność 

wolnych miejsc – tłumaczy 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich, zarządcy SPP. 
 
  (mf/kik)

Budowa jednej z najważniejszych miejskich inwestycji ruszy lada moment. 27 sierpnia w Urzędzie Miejskim przedstawiciele 
Miasta Gliwice oraz konsorcjum firm Mostostal Zabrze GPBP SA i PRUiM podpisali umowę na budowę nowoczesnego Cen-
trum Przesiadkowego. Będzie ono stanowić impuls do zwiększenia roli kolei w komunikacji w mieście i Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii oraz przyczyni się do rewitalizacji ścisłego centrum Gliwic.
Centrum Przesiadkowe po-
wstanie po północnej stronie 
dworca PKP, z którym zostanie 
połączone tunelem. Zintegru-
je dworzec z systemem stacji 
autobusów miejskich, regio-
nalnych i międzynarodowych, 
z miejscami postojowymi dla 
samochodów i infrastrukturą 
rowerową oraz zapleczem 
komercyjnym. W ramach 
przedsięwzięcia przewidziano 
również przebudowę istnieją-
cego tunelu łączącego dworzec 
PKP z ul. Tarnogórską. Centrum 
będzie wyposażone w system 
dynamicznej informacji pasa-
żerskiej o odjazdach autobusów 
oraz – w ramach integracji z ru-
chem kolejowym – o odjazdach 
pociągów z dworca PKP. Obiekt 
zyska również ekologiczną in-
stalację fotowoltaiczną o dużej 
mocy. Centrum będzie w pełni 

dostępne i przyjazne dla osób 
niepełnosprawnych.

– Za nami żmudny proces przygo-
towania inwestycji, teraz rozpo-
czynamy ostatni i najważniejszy 
jej etap – rusza budowa Centrum 
Przesiadkowego. Zmieni ono nie 
tylko wygląd dużej części Gliwic 
i rozładuje ruch samochodowy 
w centrum, będzie miało także 
duże znaczenie dla usprawnienia 
transportu regionalnego – mówił 
podczas konferencji prasowej pre-
zydent Gliwic Adam Neumann.

Wartość robót przy budowie 
Centrum Przesiadkowego w Gli-
wicach wyceniono na 183 949 
944,00 zł. Dzięki staraniom Mia-
sta i ogromnemu zaangażowaniu 
w przygotowanie dokumentacji 
projektowej firmy Mostostal 
Zabrze Biprohut SA z Gliwic, 

udało się pozyskać znaczące 
dofinansowanie unijne ze środ-
ków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, które wyniesie  129 
533 621,10 zł. Termin realizacji 
inwestycji to dwa lata od dnia 
podpisania umowy. 

– Praca nad tą inwestycją to dla 
nas duża satysfakcja. Zapew-
niam, że jesteśmy przygotowani 
do realizacji tego zadania i jak 
do każdego projektu podejdzie-
my z dużym zaangażowaniem. 
Harmonogram prac nie jest 
zagrożony – mówi Marek Mo-
rawski, prezes Mostostalu Zabrze 
Gliwickiego Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Przemysłowego SA.

Realizowane przez Miasto in-
westycje gruntownie zmienią 
wygląd śródmieścia Gliwic, 
tworząc przyjazną, funkcjonal-

ną i reprezentacyjną przestrzeń 
miejską.

Duże zmiany obejmą również 
południową stronę dworca PKP. 
Nowe oblicze zyska plac przed 
dworcem oraz plac Piastów. 
Zostaną one kompleksowo 
przebudowane i zyskają nowe 
atrakcyjne i funkcjonalne za-
gospodarowanie. W ramach 
inwestycji przebudowane 
zostaną również ulice: Boha-
terów Getta Warszawskiego 
od wiaduktu nad torami do ul. 
Jagiellońskiej, Okopowa oraz 
część Piwnej, Jagiellońskiej 
i Zwycięstwa. Termin składania 
ofert w przetargu na inwestycję 
po południowej stronie dworca 
upływa 10 września.  
 (UM)

Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Marek Morawski, prezes firmy Mostostal Zabrze, podczas konferencji 
prasowej na temat podpisania umowy na budowę nowoczesnego Centrum Przesiadkowego
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sport

Zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG Piast Gliwice zajęli drugie 
miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Polski w piłce nożnej 11-osobowej.

Mecze eliminacyjne do Mi-
strzostw Polski Niesłyszących 
w piłce nożnej 11-osobowej 
mężczyzn rozgrywane były od 
14 do 16 sierpnia w Łodzi. W de-
cydującym meczu zespół MIG 
Gliwice uległ łodzianom 1:2. Nic 

jednak straconego. Jest bardzo 
prawdopodobne, że mimo po-
rażki gliwiczanie zagrają w przy-
szłorocznych finałach.

 – Z nieoficjalnych informacji 
wiemy, że Polski Związek Sportu 

Niesłyszących planuje rozszerzyć 
Finały Mistrzostw Polski do sześciu 
drużyn – mówi Szymon Weso-
łowski, trener gliwickiej drużyny 
niesłyszących. Czy tak się stanie? 
Dowiemy się wiosną przyszłego 
roku!  (MIG/mf)

Piast Gliwice pewnie pokonał na wyjeździe Dinamo Mińsk 2:0 i awansował do dru-
giej rundy eliminacji Ligi Europy, w której 17 września zmierzy się przy Okrzei z TSV 
Hartberg. Bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli na Białorusi Patryk Lipski oraz 
Jakub Świerczok, czyli piłkarze sprowadzeni do Gliwic przed tym sezonem.

Na początku spotkania gospoda-
rze oddali pole piłkarzom Piasta, 
by ci próbowali polegać jedynie na 
ataku pozycyjnym. W 9. minucie 
jedna z akcji została przerwana 
faulem na Piotrze Parzyszku tuż 
przed białoruską szesnastką. 
Jak się okazało, było to idealne 
miejsce do strzału dla Patryka 
Lipskiego, który wspaniale ude-
rzył  z rzutu wolnego, dając brą-
zowemu medaliście Ekstraklasy 
prowadzenie.

Po strzeleniu bramki Niebie-
sko-Czerwoni bardzo uważnie 
i mocno pracowali w obronie, 
by nie dać wydrzeć sobie pro-
wadzenia. Po kilku bezsku-
tecznych atakach gospodarzy 
spotkanie nieco się zaostrzyło. 

Nie brakowało brudnych zagrań 
i przerywania akcji faulem przez 
Białorusinów. Niebiesko-Czer-
woni schodzili na przerwę z jed-
nobramkową zaliczką, ale także 
z wnioskami, że w drugiej części 
nie będą sobie mogli pozwolić 
na choćby minimalny błąd. Było 
bowiem widać we fragmentach 
gry, że zawodnicy Dinama potra-
fili zagrozić bramce strzeżonej 
przez Františka Placha.

Na początku drugiej połowy me-
czu  zawodnicy Leonida Kuchuka 
byli bliscy doprowadzenia do 
wyrównania. Do pełni szczęścia 
zabrakło kilkunastu centymetrów. 
Ta sytuacja zadziałała na Niebiesko-
-Czerwonych pobudzająco. Michał 
Żyro – tuż po wejściu na boisko – 

popisał się świetnym podaniem do 
Jakuba Świerczoka, który w cha-
rakterystyczny dla siebie sposób 
zwiódł rywala w polu karnym, po 
czym oddał celny strzał.

Gra po golu snajpera wypożyczo-
nego z Ludogorca Razgrad uspo-
koiła się, a Piast zaczął w pełni 
kontrolować sytuację na boisku. 
Sytuacja mogłaby ulec zmianie, 
gdyby znakomitą szansę na 
bramkę kontaktową wykorzystał 
Jevgeniy Shikavka. Piłkarze Pia-
sta spokojnie utrzymali korzystny 
rezultat do samego końca, dzięki 
czemu gliwicki zespół zameldował 
się w drugiej rundzie kwalifikacji 
do Ligi Europy.

Biuro Prasowe
Piast Gliwice SA

MIG Piast Gliwice w finałach  
Mistrzostw Polski?

Mocne uderzenie!

W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Energa Basket 
Ligi GTK Gliwice ograł Polski Cukier Toruń 88:74! Gospo-
darze rozpoczęli od mocnego uderzenia, a z zespołem 
z grodu Kopernika zwyciężyli po raz pierwszy w historii.

Wobec wąskiej kadry Polskiego 
Cukru Toruń bukmacherzy jako 
faworytów spotkania wskazy-
wali zespół GTK Gliwice. Nikt 
jednak nie spodziewał się tak 
piorunującego startu w wyko-
naniu gospodarzy, którzy roz-
poczęli mecz od prowadzenia. 
Później Twarde Pierniki nie 
odpuszczały i miały odpowiedź 
na każdą skuteczną akcję GTK. 
Zmieniło się to na początku 
czwartej kwarty. 

Kiedy na tablicy wyników poja-
wił się rezultat 79:64, stało się 

jasne, że grający wąską rotacją 
Polski Cukier będzie miał spore 
problemy z powrotem do gry. 
W końcówce spotkania trener 
GTK Matthias Zollner mógł więc 
skorzystać z zawodników rezer-
wowych, a to oznaczało m.in. 
debiut na parkietach Energa 
Basket Ligi Mikołaja Adamczaka. 
Młody zawodnik zdążył nawet 
zdobyć pierwsze punkty, a GTK 
wygrało ostatecznie 88:74, po 
raz pierwszy w historii wygrywa-
jąc z zespołem Polskiego Cukru.

 (GTK/kik)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

TK

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 M

IG
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 p
ia

st-
gl

iw
ice

.e
u

Pewny  
awans 
Niebiesko- 
-Czerwonych

Portowcy wydarli 
zwycięstwo

Niedzielny mecz przy Okrzei zakończył się porażką 
Piasta Gliwice 0:1. Pogoń Szczecin, choć przez większą 
część spotkania zmuszona była do obrony, wykorzy-
stała stały fragment gry, po którym zdobyła bramkę. 
Jak się później okazało, strzał Alexandra Gorgona dał 
gościom zwycięstwo.

Odpowiedzialny początek gry 
zaprezentowały oba zespoły, 
które cierpliwie budowały swoje 
akcje w ataku pozycyjnym. Po 
upływie 15 minut gospodarze 
podkręcili tempo i zaczęli na-
ciskać na Pogoń. Główne role 
odgrywali Jakub Świerczok oraz 
Michał Żyro, którzy napędzali 
Niebiesko-Czerwonych w ofen-
sywie. Portowcy – zmuszeni do 
bronienia się – przestali być wi-
doczni w działaniach z przodu. 

Druga połowa rozpoczęła się od 
śmiałych ataków Piasta. Potem 
szczecinianie sami wzięli się za 
ofensywę. Po strzale Drygasa 
i jeszcze delikatnej przebitce 
Alexandra Gorgona do kapitula-
cji zmuszony był František Plach. 
Jak się okazało, jeden stały frag-
ment gry zaważył na wyniku 
i to Pogoń mogła się cieszyć ze 
zdobycia trzech punktów.  
 Biuro Prasowe 
 Piast Gliwice SA
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OGŁOSZENIA
NIERuCHOmOŚCI

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
6 października 2020 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocz-
nie się I ustny przetarg ograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 630, obręb Kolej, 
położonej w Gliwicach na południe od ul. 
Towarowej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do osób, które 
wzniosły budynki na działce nr 630, ob-
ręb Kolej oraz do następców prawnych 
tych osób.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
436 000,00 zł
Wadium: 43 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 4360,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 630, obręb Kolej, użytek: Ba – 
tereny przemysłowe, o pow. gruntu 0,2367 
ha, księga wieczysta nr GL1G/00129310/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części 
miasta Gliwice. W otoczeniu znajdują się 
tereny przemysłowe. Kształt działki niere-
gularny.
Działka zabudowana jest trzema budynkami. 
Budynek (nr ewid. 1753) o charakterze pro-
dukcyjnym w całości znajduje się na działce 
nr 630, obręb Kolej. Natomiast dwa pozo-
stałe (nr ewid. 1751 i 1752) o charakterze 
produkcyjno-magazynowym częściowo 
znajdują się również na działce przyległej 
nr 623, obręb Kolej. Budynki zostały praw-
dopodobnie wniesione w latach 1960-1980.  
Przedmiotowe budynki nie stanowią wła-
sności Miasta Gliwice i nie są przedmiotem 
sprzedaży. W pozostałej części działka nr 
630, obręb Kolej, wykorzystywana jest pod 
drogi dojazdowe, parkingi i place składowe.
Z uwagi na powyższe przetarg ograniczony jest 
do osób bądź ich następców prawnych, którzy 
dokonali zabudowy przedmiotowej działki.
Działka nr 630, obręb Kolej, objęta jest umo-
wą dzierżawy do dnia 31.05.2021 r.
Skomunikowanie działki powinno odbywać 
się poprzez działkę nr 935/2, obręb Kolej, 
a następnie poprzez ul. Towarową (droga 
niepubliczna gminna) do drogi publicznej ul. 
Chorzowskiej zjazdem istniejącym.
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki tech-
niczne podłączenia do sieci uzbrojenia te-
renu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Na działce nr 630, obręb Kolej, zlokalizowana 
jest kanalizacja deszczowa.
Ponadto z uwagi na położenie w rejonie 
rzeki Bytomki teren ten narażony jest na 
niebezpieczeństwo powodzi.
Dział III księgi wieczystej nr 
GL1G/00129310/3 prowadzonej dla działki 
nr 630, obręb Kolej, jest wolny od wpisów. 
Elektroniczny dostęp do treści księgi wieczy-
stej na stronie: https://ekw.ms.gov.pl
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nieruchomości w te-
renie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania te-
renu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania:
Działka nr 630, obręb Kolej, położona jest 
na terenie na którym od dnia 17 paździer-
nika 2010 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po wschod-
niej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmują-
cego część dzielnicy Szobiszowice i Zato-
rze. Przedmiotowy plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVII/1089/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.,  
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z dnia 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka położona jest na terenie 
opisanym symbolem 5up, co oznacza tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od  
1 UP do 8 UP, plan ustala:

1) Przeznaczenie podstawowe
a) działalność usługowo-produkcyjna, 

w tym logistyka oraz składowanie 
i magazynowanie.

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

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

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

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

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 6 października 2020 r.  
o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie interne-
towej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi).
5. Tryb przetargu
Przetarg ograniczony jest do osób, które 
wzniosły budynki na działce nr 630, obręb 
Kolej oraz do następców prawnych tych 
osób.
Wybór formy przetargu ograniczonego do 
wyżej wymienionych podmiotów prawa 
następuje z uwagi na fakt, iż nieruchomość 
gminna, tj. działka nr 630, obręb Kolej, 
została zabudowana trzema budynkami 
o charakterze produkcyjno-magazynowym, 
które nie stanowią własności miasta. Ponad-
to wartość budynków znacznie przekracza 
wartość zajętej na ten cel działki i w związku 
z tym Miasto Gliwice jako właściciel gruntu, 
ma prawo żądać, na podstawie art. 231 § 
2 kodeksu cywilnego, aby ten kto dokonał 
zabudowy nabył od niego zajęty grunt za 
odpowiednim wynagrodzeniem.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach 
nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 43 600,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 630, obręb Kolej, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
29 września 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
przetarg wygra;

• 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.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• Wniesienie wadium w wymaganym 

terminie.
• Złożenie w tutejszym Urzędzie do 

29.09.2020 r. oryginałów bądź po-
twierdzonych za zgodność z orygina-
łem dokumentów świadczących o wy-
budowaniu ze środków własnych lub 
poprzedników prawnych budynków 
posadowionych na działce nr 630, 
obręb Kolej, ewentualnie dokumen-
tów dotyczących nabycia zabudowy 
(w przypadku następstwa prawnego). 
Ponadto w przypadku następstwa 
prawnego dokumentów potwierdza-
jących ten fakt.

• Okazanie na przetargu dowodu osobi-
stego przez osobę/y, na rzecz której/

których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

• Pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• W przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wyda-
ne w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• Pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana na 
podstawie dokumentów świadczących 
o wybudowaniu ze środków własnych lub 
poprzedników prawnych budynków posa-
dowionych na działce nr 630, obręb Kolej.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-2456/2020 z dnia 2 lipca 2020 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
do osób bądź ich następców prawnych, 
którzy dokonali zabudowy gruntu Miasta 
Gliwice prawa własności części nierucho-
mości oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 630, obręb Kolej, o powierzchni 0,2367 
ha, położonej w Gliwicach na południe od 
ul. Towarowej, z KW nr GL1G/00129310/3 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nie-
ruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 05.11.2020 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-2456/2020 
z 2 lipca 2020 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-
-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w Rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
W dniu 6 października 2020 r. o godz. 
10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg 
ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 627, obręb Ko-
lej, położonej w Gliwicach na południe 
od ul. Towarowej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych jako działki 
nr 628 i 935/2, obręb Kolej.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
17 500,00 zł
Wadium: 1750,00 zł
Minimalne postąpienie: 180,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 627 obręb, Kolej, użytek: 
Ba – tereny przemysłowe, o pow. 
gruntu 0,0098 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00129310/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej czę-
ści miasta Gliwice. W otoczeniu znajdują 
się tereny przemysłowe. Kształt działki 
nieregularny. Działka  jest niezabudowana 
i niezagospodarowana.
Działka nr 627, obręb Kolej, objęta jest 
umową dzierżawy do dnia 31.05.2021 r.
Skomunikowanie działki powinno odby-
wać się poprzez działkę nr 935/2, obręb 
Kolej, a następnie poprzez ul. Towarową 
(droga niepubliczna gminna) do drogi 
publicznej ul. Chorzowskiej zjazdem ist-
niejącym.
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki tech-
niczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia do-
stawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Na przedmiotowej działce może znajdo-
wać się przyłącze kanalizacji deszczowej.
Dział III księgi wieczystej nr 
GL1G/00129310/3 prowadzonej dla 
działki nr 627, obręb Kolej, jest wolny od 
wpisów. Elektroniczny dostęp do treści 
księgi wieczystej na stronie: https://ekw.
ms.gov.pl
Ponadto z uwagi na położenie w rejonie 
rzeki Bytomki, teren ten narażony jest na 
niebezpieczeństwo powodzi.
Ze względu na kształt działki, niewielką po-
wierzchnię, przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
działka nr 627, obręb Kolej, nie stanowi sa-
modzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie, treścią księgi wie-
czystej, przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje nieru-
chomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania:
Działka nr 627, obręb Kolej, położona 
jest na terenie na którym od dnia 17 
października 2010 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po wschodniej stronie uli-
cy Tarnogórskiej, obejmującego część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Przed-
miotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr 
XXXVII/1089/2010 z dnia 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 
188 z dnia 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka położona jest na terenie 
opisanym symbolem 5up, co oznacza te-
reny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1 UP do 8 UP, plan ustala:
1) Przeznaczenie podstawowe:

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

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-
dynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej, w tym 
sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia 
wszystkich branż związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

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

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 6 października 
2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. 
Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o 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 Nieru-
chomościami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Tryb przetargu
Ze względu na kształt działki, niewielką 
powierzchnię, przeznaczenie w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka nr 627, obręb 
Kolej, nie stanowi samodzielnej nierucho-
mości do odrębnego zagospodarowania. 
W związku z powyższym może zostać 
przeznaczona do zbycia na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych. 
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2363/2020 z dnia 
3 czerwca 2020 r. działka nr 627, obręb 
Kolej, została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu ograniczonego do 
właścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych, tj. działek 
nr 628 i 935, obręb Kolej. Jednakże 
w wyniku podziału geodezyjnego z dnia 
11.07.2020 r. działka nr 935, obręb Kolej, 
została podzielona na działki nr 935/1 
i 935/2, obręb Kolej. Działka, która przyle-
ga do zbywanej działki oznaczona jest nr 
935/2, obręb Kolej. Wobec powyższego 
przetarg ogranicza się do właścicieli/
użytkowników wieczystych nierucho-
mości przyległych, tj. działek nr 628 
i 935/2, obręb Kolej.
Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 
29 września 2020 r. W przypadku gdy 
zapisy ksiąg wieczystych nie odzwiercie-
dlają stanu faktycznego, uczestnik zo-
bowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu w terminie do 29 
września 2020 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 1750,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty 
„Przetarg, działka nr 627, obręb Kolej, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nie-
ruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 29 września 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
przetarg wygra;

• 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.

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

terminie;
• okazanie na przetargu dowodu 

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

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego (w przypadku oso-
by prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 
Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż 
dzień przed wyznaczonym terminem prze-
targu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2363/2020 z dnia 
3 czerwca 2020 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych prawa własności niezabudo-
wanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 627, obręb 
Kolej, o powierzchni 0,0098 ha, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, 
z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządze-
nia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany 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 gmi-
ny. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 05.11.2020 r.
8.3. 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.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
2363/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-
-64-11, (32) 338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się 
według zasad określonych w Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r.  
poz. 1490).

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.),
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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.),
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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). 
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https://bip.gliwice.eu/
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
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https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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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). 

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
6 października 2020 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie 
się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej jako działka nr 
634, obręb Kolej, położonej w Gliwicach 
na południe od ul. Towarowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych oznaczonych jako działki nr 635 
i 935/2, obręb Kolej.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1850,00 zł
Wadium: 190,00 zł
Minimalne postąpienie: 19,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
Działka nr 634, obręb Kolej, użytek: Ba – 
tereny przemysłowe, o pow. gruntu 0,0010 
ha, księga wieczysta nr GL1G/00129310/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka położona jest we wschodniej części 
miasta Gliwice. W otoczeniu znajdują się 
tereny przemysłowe. Kształt działki niere-
gularny. Działka jest niezabudowana i nie-
zagospodarowana.
Działka nr 634, obręb Kolej, objęta jest umo-
wą dzierżawy do 31.05.2021 r.
Skomunikowanie działki powinno odbywać 
się poprzez działki nr 935/2 i 630, obręb Ko-
lej, a następnie poprzez ul. Towarową (droga 
niepubliczna gminna) do drogi publicznej ul. 
Chorzowskiej zjazdem istniejącym.
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki tech-
niczne podłączenia do sieci uzbrojenia te-
renu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Na przedmiotowej działce może znajdować 
się przyłącze kanalizacji deszczowej.
Dział III księgi wieczystej nr 
GL1G/00129310/3 prowadzonej dla działki 
nr 634, obręb Kolej jest wolny od wpisów. 

Elektroniczny dostęp do treści księgi wie-
czystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl
Ponadto z uwagi na położenie w rejonie 
rzeki Bytomki, teren ten narażony jest na 
niebezpieczeństwo powodzi.
Ze względu na kształt działki, niewielką po-
wierzchnie, przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
działka nr 634, obręb Kolej nie stanowi sa-
modzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księgi 
wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje nieru-
chomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania:
Działka nr 634, obręb Kolej, położona 
jest na terenie na którym od dnia 17 paź-
dziernika 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z dnia 15 
lipca 2010 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z dnia 16 września 2010 r.,  
poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka położona jest na terenie 
opisanym symbolem 5up co oznacza tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 
UP do 8 UP, plan ustala:
1) Przeznaczenie podstawowe :

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

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budyn-

ki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej, w tym 
sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia 
wszystkich branż związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

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

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 6 października 2020 
r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetar-
gową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzy-
szącymi i dziećmi).
5. Tryb przetargu
Ze względu na kształt działki, niewielką po-
wierzchnię, przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
działka nr 634, obręb Kolej, nie stanowi sa-
modzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym 
może zostać przeznaczona do zbycia na po-
prawę zagospodarowania działek przyle-
głych. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2364/2020 z dnia 3 
czerwca 2020 r. działka nr 634, obręb Kolej, 
została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego do właścicieli/użyt-
kowników wieczystych nieruchomości przy-
ległych, tj. działek nr 635 i 935, obręb Kolej. 
Jednakże w wyniku podziału geodezyjnego 
z dnia 11.07.2020 r. działka nr 935, obręb 
Kolej, została podzielona na działki nr 935/1 
i 935/2, obręb Kolej. Działka, która przylega 
do zbywanej działki oznaczona jest nr 935/2, 
obręb Kolej. Wobec powyższego przetarg 
ogranicza się do właścicieli/użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych, tj. 
działek nr 635 i 935/2, obręb Kolej.
Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-

konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 
29 września 2020 r. W przypadku gdy 
zapisy ksiąg wieczystych nie odzwiercie-
dlają stanu faktycznego, uczestnik zo-
bowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu w terminie do 29 
września 2020 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 190,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 634, obręb Kolej, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 29 
września 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra 

zaliczeniu na poczet ceny nabycia 
nieruchomości;

• 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.

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

terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wyda-
ne w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach 
nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-2364/2020 z dnia 3 czerwca 2020 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
do właścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości ozna-
czonej geodezyjnie jako działka nr 634, obręb 
Kolej, o powierzchni 0,0010 ha, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Towarowej, 
z KW nr GL1G/00129310/3, stanowiącej 
własność miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości nie wpłynę-
ły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 65 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetar-
gu, tj. do 05.11.2020 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2364/2020 z dnia 3 
czerwca 2020 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-
-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta 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.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych jako: 
• dz. nr 106, obręb Kłodnica, użytki: RIIIb 

– grunty orne, B – tereny mieszkaniowe, 
o pow. 0,3592 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00046746/2;

• dz. nr 107, obręb Kłodnica, użytek: RIVa 
– grunty orne, o pow. 0,1866 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00036327/6;

• dz. nr 111, obręb Kłodnica, użytki: RI-
Va – grunty orne, B – tereny mieszka-
niowe; Bi – inne tereny zabudowane, 
o pow. 1,0470 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00036328/3;

położonych w Gliwicach przy ul. Koziel-
skiej, stanowiących własność Miasta 
Gliwice. Łączna powierzchnia gruntu 
w/w działek wynosi 1,5929 ha.
Termin przetargu: 28 września 2020 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 311 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 331 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2020 r. 
-----------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych jako:
• działka nr 559/3, obręb Stare Gliwice, 

o pow. 0,1253 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00055731/0 i działka nr 1334/2, 
obręb Stare Gliwice, o pow. 0,0198 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00031308/2, 
położonych w Gliwicach przy ul. Szma-
ragdowej, stanowiących własność Mia-
sta Gliwice. Łączna powierzchnia gruntu: 
0,1451 ha.

Termin przetargu: 22 września 2020 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
557 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 55 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 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 / gospo-
darka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

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

PREZyDENt mIAStA GLIWICE
INFORmuJE,

Przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 139/2020 do dnia 17.09.2020 r.;

Przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 128/2020 do dnia 11.09.2020 r.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A” o powierzchni 

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

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

17,2 m2 / 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca par-

kingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez pro-

fesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 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

https://bip.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
https://gliwice.eu/
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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.

ul. DUBOIS 6A, lokal nr 10, parter (ofi-
cyna), pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 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: 126 500,00 zł
Wadium: 12.700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 3 września
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. FREDRY 2,  garaż nr G1, pow. 17,39 
m2, 1 pomieszczenie, garaż do general-
nego remontu
Termin przetargu: 21 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: 25 800,00 zł
Wadium: 2.600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. RYBNICKA 51, lokal mieszkalny nr 4, 
I piętro, pow. 41,21 m2 2 pokoje, kuch-
nia, wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 21 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: 111 700,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 września. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontakto-
wać się do 2 września z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32 339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. Tarnogórska 38, lokal mieszkalny 
nr 6, I piętro, 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 Wojennych  
3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 400,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10 września. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksy-
malnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 7 września z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71. 
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. Tarnogórska 30, lokal mieszkalny 
nr 2, parter, pow. 30,72 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z wc dostępnym 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 Wojennych 
3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 500,00 zł 
Wadium: 6200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 września. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontakto-
wać się do 4 września 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, przedpokój, komórka, lokal do 
generalnego remontu 
Termin przetargu: 21 września godz. 14.00 
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 
3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 100,00 zł 
Wadium: 33 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 8 września. W oglądal-
ności jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontakto-
wać się do 3 września z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 
15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 września

ul. CZERNEGO 13, lokal mieszkalny nr 
43, VIII piętro, pow. 25,49 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 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: 81 000,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 września. W oglę-
dzinach lokalu uczestniczyć mogą maksymalnie 2 
osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontakto-
wać się do 11 września z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. SZYBOWCOWA 6, lokal mieszkalny 
nr 2, parter, pow. 37,08 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 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: 106 900,00 zł 

Wadium: 10 700,00 zł 
Termin udostępnienia lokalu: 4 września. W oglę-
dzinach lokalu uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontakto-
wać się do 1 września z ROM 3, ul. Pszczyńska 44 c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. Perkoza 11, lokal mieszkalny nr 24, IV 
piętro, pow. 41,20 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 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: 122 400,00 zł 
Wadium: 12 300,00 zł 
Termin udostępnienia lokalu: 15 września. W oglę-
dzinach lokalu jednoczenie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 września z ROM 3, ul. Psz-
czyńska 44 c, telefon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. Pszczyńska 5, lokal mieszkalny nr 
12, III piętro, pow. 63,74 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 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: 190 600,00 zł 
Wadium:  19 100,00 zł 
Termin udostępnienia lokalu: 11 września. W oglę-
dzinach lokalu  jednoczenie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 8 września z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. Chorzowska 36, lokal mieszkalny nr 
5, II piętro, pow. 91,39 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, garderoba, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 września 2020 r. godz.14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 
3, (II piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 242 000,00 zł
Wadium: 24 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 września. 
W oglądalności jednoczenie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – 
prosimy kontaktować się do 9 września z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. ZWYCIęSTWA 38, lokal użytkowy nr 
7, IV piętro, pow. 26,27 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 września 2020 r. godz.13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych, (II 
piętro, pokój nr 4),
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł 
Wadium: 4100,00 zł 
Termin udostępnienia lokalu: 15 września. W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 września z ROM 1 , ul. Kłodnicka 
5, telefon: 32/339-29-97. 

Termin wpłaty wadium: 21 września

ul. FREDRY 2, garaż nr G1, pow. 17,39 
m2, 1 pomieszczenie, garaż do general-
nego remontu
Termin przetargu: 21 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: 25 800,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 

ul. DUBOIS 6A, lokal nr 10, parter 
(oficyna), pow. 55,06 m2, 4 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 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: 126 500,00 zł
Wadium: 12.700,00 zł
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 wa-
runki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu 
społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

OFERtA PRACy

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZyDENt mIAStA GLIWICE
INFORmuJE,

lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki:
• nr 359/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 377-379/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 392/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 394/2020 do dnia 11 września 2020 r.
lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 380-386/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 388-389/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 391/2020 do dnia 11 września 2020 r.
• nr 393/2020 do dnia 11 września 2020 r.
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice:
• nr 357/2020 do dnia 09 września  2020 r

Nr naboru: ZDM.110.1.13.2020 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inżynierii  

Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
1. Opiniowanie projektów zmian tym-

czasowej organizacji ruchu.
2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie 

oznakowania pionowego i poziome-
go oraz urządzeń BRD.

3. Rozpatrywanie i analizowanie wnio-
sków dotyczących zmian organizacji 
ruchu oraz kontrola zgodności wy-
konania zleconych zmian organizacji 
ruchu z zatwierdzonym projektem.

4. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa, Strażą Miejską, Policją i innymi 
organami administracji, samorząda-
mi, koleją i innymi zarządcami dróg 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do 
ruchu nowych inwestycji, redago-
wanie decyzji administracyjnych na 
lokalizację zjazdu na drogę publiczną.

6. Opiniowanie podziałów nieruchomo-
ści pod kątem możliwości włączenia 
ruchu drogowego z nowo powstałych 
działek.

7. Opiniowanie i przygotowywanie 
dokumentów do zatwierdzania 
przez PM, w drodze decyzji, zgód na 
wykorzystanie dróg w sposób szcze-
gólny oraz uzgodnienia publicznego 
sprawowania kultu religijnego na 
drogach.

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakre-
su prowadzonych spraw. 

Wymagania niezbędne.
1. wykształcenie wyższe (kandydat musi 

spełniać jedno z poniższych wyma-
gań):
a) specjalność inżynieria ruchu – nie 

wymagane doświadczenie zawo-
dowe (dopuszcza się możliwość 
aplikowania studentów specjal-
ności inżynieria ruchu), 

b) preferowane kierunki: transport, 
budownictwo, geodezja oraz 
inne techniczne – wymagane 
min. 1 rok udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego 
związanego z inżynierią ruchu 
drogowego,

c) preferowane kierunki: transport, 
budownictwo, geodezja – wyma-
gane min. 2 lata udokumentowa-
nego doświadczenia zawodowe-
go związanego z administracją 
w samorządzie,

2. znajomość rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem, 

3. obsługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym,

4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane: 
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. znajomość oprogramowania Ma-

pInfo,
3. znajomość oprogramowania Auto-

CAD,
4. umiejętność redagowania pism urzę-

dowych,
5. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
6. znajomość zakresu statutowej dzia-

łalności Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

7. ukończenie dodatkowych szkoleń 
z zakresu BRD,

8. znajomość ustawy o drogach publicz-
nych, rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych,

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
kreatywność, komunikatywność, zdolno-
ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu proble-
mów, samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, od-
powiedzialność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację wyzna-
czonych celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku.
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy;

3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

4. zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji,

5. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

7. wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych doku-
mentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje;

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 

dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NABORY.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów: 
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane. 
Dokumenty należy składać w terminie 
do 18 września 2020 r. do godziny 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 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 – 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 
22 września 2020 r. Planowany termin 
testów merytorycznych oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej: 24 września 2020 r. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, wyniósł 3%.
Dodatkowe informacje: 
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby za-
trudnionej w wyniku przeprowadzo-
nego naboru.

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

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

OFERty PRACy

poszukujemy  
kandydatów  

na stanowisko:

ustawiacz  
kolejowy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• wykonywanie prac manewrowych w obrębie 

bocznicy kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wy-

konywanymi obowiązkami,
• współpraca z drużyną manewrową oraz 

osobami odpowiedzialnymi za kierowanie 
ruchem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifika-

cyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na 

wykonywanie czynności na danym stano-
wisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 30 lat,
• umowa-zlecenie lub umowa o pracę,
• godziny pracy dopasowane do potrzeb 

pracodawcy, 
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kon-
taktu: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Por-
towa 28, budynek E, tel. 608-525-440, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl w za-
kładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Cen-
trum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Por-
towej 28 (pracodawca, administrator danych) zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj https://
scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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OGŁOSZENIA
OFERty PRACy

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 inwesty-
cji drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne.
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownictwo 
lub inny kierunek techniczny 
(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 ewi-
dencji dróg publicznych, w szcze-
gólności książki drogi oraz opro-
gramowania wspomagającego 
obsługę sieci 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 po-

twierdzających wykształce-
nie, kwalifikacje 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 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu 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 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 wy-
kazu 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 do-
kumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

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 robota-
mi 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 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 reali-
zację 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. Płowiec-
ka 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 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

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.110.1.12.2020 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy  

w Referacie Centrum Sterowania Ruchem.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjono-
wania tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej oraz sygnalizacje świetlne na 
terenie miasta Gliwice,

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

5. prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

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

7. przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji 
związanych tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej  oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa, Strażą Miejską, Policją i innymi 
organami administracji, samorzą-
dów, kolei i innych zarządców dróg 
w zakresie projektów dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości, 

10.  przygotowywanie propozycji  robót 
z zakresu prowadzonych zadań. 

1. Wymagania niezbędne.
1.1. wykształcenie wyższe techniczne
1.2 umiejętność projektowania pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
1.3 znajomość rozporządzenia 

w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania 
na drogach, ustawy o samorzą-
dzie gminnym, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym,

1.4 obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym,

1.5 prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów).
2.1. znajomość topografii miasta Gli-

wice,
2.2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
2.3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
2.4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 

kV,
2.5. znajomość oprogramowania 

AutoCad, Microstation, Vissim, 
Vissum, 

2.6. znajomość funkcjonowania tuneli 
drogowych,

2.7. umiejętność redagowania pism 
urzędowych,

2.8. umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji,

2.9. znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, 

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, 
II piętro, dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

4.2. praca w systemie zmianowym,
4.3. praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy;

4.4. praca na wysokości powyżej 3 m,
4.5. konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy;
4.6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji,
4.7. wymagana gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 

i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

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

4.9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia.
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru;
b) życiorys;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczel-
ni;

e) 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 16 września 2020 r. do godziny 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 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 wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl w za-
kładce NABORY wraz z wykazem nume-
rów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja wy-
kazu numerów referencyjnych nastąpi 
do 18 września 2020 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 23 
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.

7. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
ul. Płowiecka 31.
8. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu procesu 
rekrutacji podlegają zniszczeniu.
9. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby zatrud-
nionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.
10. Oferty niekompletne i/ lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie będą 
rozpatrywane.
11. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wyzna-
czony i ogłoszony wraz z numerami re-
ferencyjnymi dzień naboru.

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://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
OFERty PRACy

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 niepełno-
sprawnych, 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  
dyplomem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności  
interpersonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w 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.

nabór nr 210.14.2020.KD-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Kadr, Szkoleń i Plac  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje  
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
11 września 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpły-

wu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr KD.210.11.2020.PO-3

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Podatków i Opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje  
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
16 września 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpły-

wu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr KD.210.18.2020.OR-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje  
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
8 września 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpły-

wu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

 

● elektromonter 
wykształcenie: zawodowe elektryczne lub energetyczne; zaświad-
czenie kwalifikacyjne G-1 co najmniej 1 kV; prawo jazdy kat. B; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Knurów, Szczygłowice, Ornontowice, Czer-
wionka Leszczyny;

● zbrojarz 
wykształcenie: zawodowe; osoby chętne do przyuczenia; dokładność; 
praca w zakładzie produkcyjnym stacji transformatowych, zadania: 
zbrojenie ścian i dachów, betonowanie, zacieranie; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Pyskowice;

● opiekun osoby starszej / opiekun medyczny   
     /opiekun osoby niepełnosprawnej 

wykształcenie: zawodowe; udokumentowane doświadczenie zawodowe; 
mile widziany kurs opieki nad osobami starszymi lub inny pokrewny 
z zawodem medycznym lub doświadczenie w opiece nad osobami 
starszymi; niekaralność; opieka nad osobą starszą w miejscu zamiesz-
kania; dodatkowo – sprzątanie, gotowanie, pomoc w załatwianiu spraw; 
miejsce pracy: Gliwice, Zabrze, Knurów;

● pedagog uliczny 
wykształcenie: wyższe; mile wdziane doświadczenie zawodowe; kre-
atywność, komunikatywność, nawiązywanie kontaktów, umiejętność 
budowania relacji; zakres obowiązków: prowadzenie grupy dzieci 
(przedział wiekowy 6–15 lat), organizacja zajęć w terenie, kontakt 
z rodziną; umowa zlecenie; miejsce pracy: Gliwice; praca od godziny 
14.00 do 20.00;

● pracownik porządkowy 
wykształcenie: podstawowe; prace porządkowe na obiektach pobu-
dowlanych, wymagana dyspozycyjność, prawo jazdy – mile widziane; 
jedna zmiana; miejsce pracy: teren kraju – praca w delegacjach; baza: 
Pyskowice; pracodawca zapewnienie zakwaterowanie podczas wyjazdów.

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 27 sierpnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

https://sm.gliwice.pl/
https://sm.gliwice.pl/
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kultura

5 września odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu Jazzu Tradycyjnego Polish Happy Jazz Fest. Posłuchamy zespołów 
swingowych i dixielandowych ‒ cofniemy się do korzeni tego gatunku.
Impreza rozpocznie się o godz. 
15.30 od prawdziwej, dixie-
landowej parady. Uczestnicy 
imprezy przejdą ulicami So-
śnicy do amfiteatru przy ul. 
Przedwiośnie 1.

– W tym roku na estradzie 
usłyszymy zespoły: Fellows Jazz 
Band ze specjalnym progra-

mem dla dzieci, Swingin’ Strin-
gs, Dixie Company i Enerjazzer 
z gościnnym udziałem Kajeta-
na Drozda – zapowiada Adam 
Solski, dyrektor festiwalu.

Od 5 do 30 września w kawia-
rence Zamkowej (ul. Bankowa 
11) będzie można obejrzeć wy-
stawę fotografii „Happy Zoom”. 

Zdjęcia inspirowane jazzem 
tradycyjnym wykonali Łukasz 
Nowak i Adam Wrodarczyk.

Organizatorem festiwalu jest 
Fundacja Jazzu Tradycyjnego. 
Wstęp na koncerty jest bezpłat-
ny. Impreza jest dofinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

7 września rozpocznie się Międzynarodowy Plener Malarski „Moje 
Miasto”. Gliwice staną się inspiracją dla artystów z różnych stron świa-
ta. Wykonane w trakcie pleneru prace plastyczne zostaną pokazane na 
wystawie w Centrum Organizacji Kulturalnych.
Już po raz kolejny malarze 
wezmą na warsztat gliwickie 
zabytki. Nasze miasto będzie 
gościć artystów z innych pol-
skich miejscowości, a także Li-
twy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec  
i Libanu. Plener potrwa do  
16 września.

Wydarzeniu będą towarzyszyć 
dwie wystawy plastyczne. 

W Centrum Organizacji Kultu-
ralnych zostanie zaprezentowa-
ne malarstwo Ewy Zajler-Pła-
stek (od 9 września) i fotografie 
Pawła Szymy (od 16 września).

Po zakończonym plenerze, 7 
października, zostanie zapre-
zentowana wystawa poplene-
rowa w Centrum Organizacji 
Kulturalnych Perełka (ul. Stu-

dzienna 6). Prace będą ekspo-
nowane do 8 listopada.

Organizatorem wydarzenia 
jest Okręg Gliwicko-Zabrzań-
ski Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta 
Gliwice i objęty patronatem 
Prezydenta Miasta. 
 (mm)

W sobotę, 5 września, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach zaprasza czytelników do wspólne-
go spędzenia popołudnia w parku Chopina, gdzie 
przygotowano szereg atrakcji dla całych rodzin 
z okazji obchodów 9. edycji Narodowego Czytania.
Oficjalne rozpoczęcie Narodo-
wego Czytania będzie miało 
miejsce o godz. 14.00. Następnie 
fragmenty „Balladyny” przeczy-
tają aktorzy Teatru Miejskiego 
w Gliwicach: Mariusz Galilejczyk 
i Anna Moś. Po teatralno-lite-
rackiej uczcie, specjalnie dla 
mieszkańców Gliwic zagra zespół 
Dziwoludy, który w swoim reper-
tuarze ma tylko hity wszechcza-
sów – takie, z których część ma 
nawet po 1000 lat! Na koniec 
grupa rekonstrukcji historycznej 
Utgard zaprezentuje miniturniej 
wojów z pokazem uzbrojenia.

Przez cały czas trwania wyda-
rzenia, tj. w godz. od 14.00 do 
17.00, na stoiskach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Forum Gli-
wice czekać będą m.in. Literackie 
Koło Fortuny, wiele wspaniałych 
gier i rebusów z nagrodami oraz 
wygodne leżaki i miejsca siedzą-

ce przygotowane na maraton 
czytania „Balladyny”. O uśmie-
chy najmłodszych mieszkańców 
zadba grupa Utgard, zapraszając 
do zabaw plenerowych i gier 
w stylu dawnym. 

Na terenie parku, od 14.30 do 
15.30, trwać będzie mobilna 
gra terenowa „Na Maliny” 
(w aplikacji ActionTrack), a dla 
pierwszych 30 uczestników przy-
gotowane będą nagrody książ-
kowe. Na osłodę czekać będzie 
stoisko z przepysznymi lodami 
malinowymi w wersji dla dzieci 
i dorosłych. 

Ze względu na przepisy związa-
ne ze stanem epidemii prosimy 
o zachowanie wszystkich nie-
zbędnych środków ostrożności 
i stosowanie się do zasad orga-
nizatora. Zapraszamy!  
 (MBP)

4 września o godz. 18.00 Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gliwicach zaprasza do nowej sali wy-
stawowej Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 
17 na wyjątkową wystawę lalek artystycznych.
Niezwykła ekspozycja prezen-
tować będzie prace 4 artystek: 
Klaudii Gaugier, Pauliny Kary, 
Małgorzaty Maćkowiak i Miro-
sławy Truchty-Nowickiej. Au-
torki tworzą lalki z materiałów 
tekstylnych, skór naturalnych, 
drewna, glinki szamotowej 
i porcelanowej, papier mâché, 
wosku pszczelego, runa wełnia-
nego oraz elementów z metalu. 
Każda z artystek ma własny, 
niepowtarzalny styl ujawniający 
inne odniesienia i znaczenia. 

Kolekcja Klaudii Gaugier inspi-
rowana jest bestiariuszem z mi-
tologii słowiańskiej, a o swoich 
lalkach mówi, że to nie całkiem 
zwierzęta i niezupełnie ludzie. 
Lalki Pauliny Kary są kanonem 
piękna w krzywym zwierciadle, 

potraktowanym z ironią i dystan-
sem. Małgorzata Maćkowiak 
tworzy malutkie lalki przypomi-
nające żywych ludzi, a Mirosława 
Truchta-Nowicka papierowe 
lalki-rzeźby, o których mówi, że 
posiadają duszę. Wystawa po-
trwa do 30 września.

Ze względu na przepisy związa-
ne ze stanem epidemii prosimy 
o zachowanie wszystkich nie-
zbędnych środków ostrożności 
i stosowanie się do zasad orga-
nizatora. Wymagane będzie zło-
żenie pisemnego oświadczenia. 

Działania zostały dofinansowa-
ne ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. (MBP)

Malarski obraz miasta

Jazz na tradycyjną nutę

Fellows Jazz Band

POLECA
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