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Budujemy
nowe

mieszkania

Miasto gliwice nie ogląda się na innych i od lat z powodzeniem realizuje własny 
program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niż-
szych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. komunalne kompleksy miesz-
kaniowe powstały m.in. przy ulicach Jana Pawła ii, Żeromskiego, Jasnej, targowej, 
kochanowskiego, Staromiejskiej i – ostatnio – Jagiellonki w Łabędach. 
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Druga Strona w obiektywie

300 lat kościoła w Łabędach

Mistrz szachownicyStudenci na podium

Uwaga! Zmiany przy ul. Myśliwskiej

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach to cenny zabytek 
sztuki sakralnej. Z okazji przypadającego w tym roku 300-lecia konsekracji świątyni 
22 września odbyła się w niej uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa 
Jana Kopca. Do końca września w pobliżu kościoła można oglądać wystawę planszową 
prezentującą niezwykłą architekturę łabędzkiej świątyni. Muzeum w Gliwicach 
przygotowało także specjalny folder, w którym są opisane szczegóły wyposażenia 
i wystroju kościoła. (fot. RD Łabędy)

Od 26 września przejazd ul. Myśliwską nie będzie możliwy. Kierowcy, którzy 
pojadą w kierunku Pyskowic, a chcieliby skręcić w ul. Pionierów, będą musieli 
skorzystać z objazdu ul. św. Wojciecha, a następnie aleją Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego (DK 88), skąd dojadą do ul. Pionierów. Ul. Myśliwska będzie zamknięta 
do 7 października. Wraz z jej zamknięciem przywrócony zostanie przejazd ul. św. 
Wojciecha w obu kierunkach. (fot. ZDM Gliwice)

Krzysztof Kurzydym, Krzysztof Witkowski i Damian Pordzik – studenci Koła Nauko-
wego TARMAC z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej – zajęli 3. miejsce 
na Międzynarodowej Olimpiadzie Wiedzy o Drogownictwie w Mińsku. Pokonali 5 
grup z Białorusi i jedną z Estonii. Po zaciętej rywalizacji ustąpili jedynie zespołom 
z Litwy i Łotwy. Olimpiada trwała od 11 do 13 września, a gliwicki zespół rywalizował 
w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. (fot. materiały Politechniki Śl.)

Naukowy Dzień Przedszkolaka

Za nami Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w piątek, 20 września, 300 przedszkolaków z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach wzięło udział w pokazach i warsz-
tatach zorganizowanych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Wrażeń nie brakowało! Dzieci malowały makiety, brały udział w warsztatach i emocjonujących pokazach z udziałem 
pary, baniek i kolorowych cieczy, przygotowanych przez naukowców z różnych wydziałów, m.in. Elektrycznego, Budownictwa, Architektury oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

Gliwiczanin Staś Kisieliński zwycięzcą IV Ogólnopolskich Mistrzostw Przedszkoli i Szkół 
Podstawowych w szachach w kategorii klas II! Zmagania najlepszych młodych szachistów 
odbyły się 17 września w katowickim Spodku. Mały mistrz z Gliwic jest uczniem SP  
nr 18. Szachy to jego pasja – z szachownicą można go spotkać zarówno w szkole, jak 
i na spacerze. Stasiowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych świetnych wyników! 
(fot. materiały prasowe Gramy w Szachy)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2019 (971), 26 września 2019 3

aktualności

– Po latach zapaści (rok 2016 
był najgorszy pod względem 
inwestycji w okresie ostatnich 
10 lat) i lekkiego odbicia (2017) 
nadszedł rekordowy rok 2018. Ni-
gdy wcześniej polskie samorządy 
nie wydawały na inwestycje tak 

dużo (ponad 50 mld zł). W 2018 
roku trzeba było rzeczywiście się 
wykazać, żeby znaleźć się w inwe-
stycyjnej czołówce – i najlepszym 
to się udało  – komentuje wyniki 
autor rankingu, prof. Paweł 
Swianiewicz z Katedry Rozwoju 

i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego.

W jaki sposób powstało ze-
stawienie? Pod uwagę wzięto 
całość wydatków majątkowych 

poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat (w tym przypadku 
2016–2018). Wskaźnik jest 
średnią wydatków inwestycyj-
nych z trzech lat w przeliczeniu 
na mieszkańca. Poza wydatkami 
zapisanymi w budżecie uwzględ-

niono także wydatki ponoszo-
ne ze środków własnych przez 
spółki komunalne. Pełne wyniki 
rankingu Liderzy Inwestycji 
2016–2018 można znaleźć na 
stronie www.wspolnota.org.pl. 
 (kik)

gliwice w czołówce najnowszego rankingu Pisma Samorządowego „wspólnota” w kategorii miast na prawach 
powiatu! świetnie skomunikowane, nowoczesne i dynamiczne, z prężną gospodarką, przyjazną polityką samo-
rządu wobec inwestorów i dobrą kondycją ekonomiczną. takie właśnie są gliwice, których rozwój napędzają 
m.in. wielkie miejskie przedsięwzięcia. Miasto znalazło się na 2. miejscu rankingu liderzy inwestycji 2016–2018. 

rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie projektu bu-
dowy nowego kompleksu 
szpitalnego w gliwicach. 
Nowy szpital miejski za-
projektuje gdańska firma 
industria Project sp. z o.o.  
Miasto zamierza go wznieść 
na korzystnie usytuowanej 
miejskiej działce przy skrzy-
żowaniu ulic kujawskiej  
i ceglarskiej.

Nowo projektowany szpital miejski 
powinien powstać do 2024 roku. 
Ma dysponować 313 łóżkami na 12 
oddziałach, izbą przyjęć, dwoma 
SOR-ami (dla dorosłych i dzieci), 
zespołem bloków operacyjnych, 21 
poradniami przyszpitalnymi, dzia-
łem diagnostyczno-zabiegowym 
oraz lądowiskiem dla helikopterów 
LPR. Dodatkowo na terenie szpitala 
znajdą się obiekty towarzyszące, 
parkingi i park.

W przetargu na wykonanie 
projektu budowy nowego 
kompleksu szpitalnego w Gliwi-
cach oferty złożyło sześć firm. 
Najkorzystniejszą, 4 447 200 zł, 
złożyła spółka Industria Project 
z Gdańska. (kik/ap)

Znamy projektanta nowego szpitala

lider samorządowych inwestycji
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z MiaSta

Miasto gliwice nie ogląda się na innych i od lat z powodzeniem realizuje własny program mieszkaniowy. 
Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytu-
owanych. komunalne kompleksy mieszkaniowe powstały m.in. przy ulicach Jana Pawła ii, Żeromskiego, 
Jasnej, targowej, kochanowskiego, Staromiejskiej i – ostatnio – Jagiellonki w Łabędach. w perspektywie 
nadchodzących lat w mieście będzie przybywać kolejnych – m.in. w kwartale ulic kujawskiej, Samotnej, 
św. Jacka i górnej w ligocie zabrskiej, przy ul. opolskiej, Dworskiej i zbożowej.

inwestycje 
pod klucz 

Obchodzące w tym roku 20-le-
cie istnienia dwie miejskie 
spółki mieszkaniowe – Zarząd 
Budynków Miejskich I Towa-
rzystwo Budownictwa Spo-
łecznego oraz Zarząd Budyn-

ków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
– przez wiele lat wykorzysty-
wały możliwości, jakie dawał 
krajowy system budownictwa 
społecznego. Uzyskały w ten 
sposób łącznie około 124 mln 
zł preferencyjnych kredytów. 
W Gliwicach powstało w re-

zultacie ponad 1700 komfor-
towych mieszkań na wynajem, 
dostępnych dla osób średnio 
zarabiających. Udało się w ten 
sposób zaspokoić potrzeby kil-
ku tysięcy osób, a przy okazji 
zagospodarowano niewykorzy-
stane dotąd obszary w różnych 
częściach miasta – m.in. przy 

ulicach Witkiewicza, Szafirowej 
(dawniej Żabińskiego), Lipowej, 
Dworskiej, Bernardyńskiej, 
Uszczyka, Strzelniczej i Gra-
nicznej, Strzelców Bytomskich 
czy Mikołowskiej. Zadbano też 
o nowoczesne lokale użytkowe, 
których powstało ponad 70 
oraz o utworzenie ponad 500 
nowych miejsc postojowych 
w garażach i parkingach wielo-
stanowiskowych. 

Z czasem państwo wycofało się 
ze wspierania budownictwa spo-
łecznego. Miejskie spółki odna-
lazły się jednak w nowej sytuacji 
i przyjęły model finansowania, 
dzięki któremu nadal z powo-
dzeniem współtworzą ofertę 
mieszkaniową na gliwickim rynku 
nieruchomości. Wspólnie z mia-
stem realizują nowe inwestycje 
mieszkaniowe i zarządzają jego 
zasobem mieszkaniowym.

gliwice się budują

tbS, ul. wiązowa

tbS, ul. witkiewicza

nowe mieszkania komunalne, ul. anny Jagiellonki
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z MiaSta

komunalne 
„M” od 
podstaw

W ostatnich latach w Gliwicach 
wzniesiono od podstaw 9 budyn-
ków komunalnych z 266 mieszka-
niami, m.in. przy ulicach Jana Paw-
ła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, 
Kochanowskiego i Staromiejskiej. 
Gotowy jest też już nowy wieloro-
dzinny budynek komunalny przy 
ul. Anny Jagiellonki w Łabędach. 
Przekazanie kluczy nowym loka-
torom nastąpi już w październiku. 

A to jeszcze nie koniec, bo cały 
czas budowane są kolejne! Przy  
ul. Górnej, Samotnej, Kujawskiej 
i św. Jacka powstaje pięć budynków 
mieszkalnych – niedaleko miejsca, 
gdzie powstanie nowy gliwicki 
szpital. W najbliższych planach 
miasta są także inwestycje przy  
ul. Opolskiej (budynek z ponad 
30 mieszkaniami) oraz w rejonie 
ulic Dworskiej i Zbożowej (nowe 
osiedle z ok. 240 mieszkaniami).

Powstające tam mieszka-
nia w standardzie „pod 
klucz” będą wynajmowa-
ne średnio sytuowanym 
pracującym gliwiczanom, 
dla których tbS-y są  
zbyt drogie.

W Gliwicach obowiązuje bowiem 
już nowa, korzystna i bardzo 
potrzebna miejska oferta naj-
mu mieszkań dla pracujących 
mieszkańców nieposiadających 
własnego lokum, rozliczających 
się z fiskusem w Gliwicach i uzy-
skujących dochody w przedziale 
plus–minus 20% dolnej granicy 
dochodowej wyznaczonej dla 
TBS-ów. Przekazywane im w przy-
szłości nowe miejskie lokale będą 
w pełni wykończone i pomalowa-
ne. Wystarczy tylko wnieść meble 
i własne rzeczy. W przypadku 
takich mieszkań stawka miesięcz-
nego czynszu wynosi 12,10 zł za 
metr kwadratowy. Oprócz tego na 
starcie jest pobierana od najemcy 
kaucja w wysokości trzykrotnego 
miesięcznego czynszu. Dla po-

równania, TBS-y pobierają kaucję 
w wysokości 12-krotnego czynszu 
oraz partycypację w wysokości do 
30% kosztów budowy. (kik)

tbS, osiedle bajkowe

budowa mieszkań komunalnych przy ul. kujawskiej

tbS, ul. opolska

tbS, ul. aronii i agrestowa

tak będzie wyglądał kolejny tbS przy ul. opolskiej

adam neumann,  
zastępca prezydenta Gliwic:

Gliwicki system budownictwa 
jest tańszy, lepszy i skuteczniej-
szy od wielu innych rozwiązań 
dostępnych obecnie na rynku. 
W Gliwicach działamy pla-
nowo, z myślą o potrzebach 
mieszkańców i rozwoju mia-
sta. Mamy w planach budo-
wę nowych komfortowych 
kompleksów komunalnych, 
zarazem cały czas wypełnia-
my luki w zabudowie centrum 
i budujemy „plomby” na opusz-
czonych lub wolnych terenach 
śródmiejskich, przyczyniając 
się do ich rewitalizacji. Tam 
jest uzbrojenie, dojazd, bliskie 
sąsiedztwo przedszkoli i szkół. 

Miasto systematycznie 
inwestuje też w bieżące 
utrzymanie, remonty 
i modernizacje ok. 12 tys. 
mieszkań (w sporej części 
przedwojennych), które 
wchodzą w skład zasobu 
komunalnego. Przezna-
cza na ten cel średnio  
20–30 mln zł rocznie. 
W ostatnich latach prze-
znaczyło do kapitalnego 
remontu 8 budynków ko-
munalnych z łącznie 109 
mieszkaniami. Środki na 
takie działania w zdecy-
dowanej mierze pocho-
dzą z budżetu miejskie-
go, a uzupełnieniem są 
pieniądze z programów 
unijnych, rządowych 
i wojewódzkich.

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Z

BM
 I T

BS

fo
t. 

Ł. 
Fe

do
rc

zy
k 

fo
t. 

Ł. 
Fe

do
rc

zy
k 

fo
t. 

Ł. 
Fe

do
rc

zy
k 

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

/ U
M

 G
liw

ic
e



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2019 (971), 26 września 20196

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej pozwala na wygodne, bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie miesz-
kań, domów i instytucji oraz na dostarczanie ciepłej wody. nic dziwnego zatem, że na podłączenie do sieci Pec 
decydują się mieszkańcy kolejnych dzielnic gliwic. warto pamiętać, że na cenę miejskiego ciepła wpływ mają 
m.in. rosnące koszty pracy i ceny towarów oraz usług, a zwłaszcza drastyczny wzrost kosztów środowiskowych, 
jak np. uprawnienia do emisji co2 i konieczność spełnienia restrykcyjnych norm środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej dostarcza ciepło już do 
ponad 46 tys. mieszkań, z któ-
rych prawie połowa korzysta 
również z ciepła do podgrzania 
wody użytkowej. Podłączona do 
sieci PEC jest już większa część 
miasta. W latach 2017–2018 
przyłączono do niej 25 budyn-
ków komunalnych, 82 budynki 
wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych zarządzanych przez 
ZBM I i II TBS oraz 70 budyn-
ków wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni zarządzanych przez 
pozostałych zarządców. Z dobro-
dziejstw sieci PEC korzysta już 
prawie cała Sośnica, w której 
dominowały piece węglowe, 
aktualnie przyłączane są Łabędy. 

– Do końca roku planujemy przy-
łączyć 47 budynków gminnych 
oraz 35 budynków wspólnot 
mieszkaniowych, a w następ-
nych dwóch latach kolejnych 88 
budynków gminnych, 31 wspól-
not mieszkaniowych i kilkanaście 
nowo budowanych budynków 
wznoszonych w systemie deve-
loperskim. Aby zapewnić przy-
łączenie takiej liczby budynków, 

przez ostatnie 2 lata PEC – Gli-
wice wybudował ponad 23 km 
sieci ciepłowniczych i przyłączy 
oraz 147 stacji wymienników 
o wartości łącznej 26 mln zł – 
mówi Beata Wacławczyk z PEC 
– Gliwice.

Pec prowadzi także szereg 
działań mających na celu 
obniżenie emisji szkodli-
wych gazów oraz pyłów  
do atmosfery.

To konieczne, by sprostać stan-
dardom emisyjnym wymaganym 
zarówno przepisami unijnymi, 
jak i krajowymi oraz bardzo 
restrykcyjnym normom emisyj-
nym, które będą obowiązywać 
od 2023 r. Inwestuje m.in. w in-
stalację odsiarczania spalin, 
nowoczesny monitoring spalin 
i instalację odazotowania. Takie 
inwestycje są bardzo kosztowne, 
co ma wpływ na cenę miejskie-
go ciepła, podobnie jak rosnące 
lawinowo koszty uprawnień do 
emisji CO2.

Po co te 
uprawnienia?

Unia Europejska dąży do zminima-
lizowania emisji gazów cieplarnia-
nych, w tym CO2. Do 2030 r. emisja 
ta w całej gospodarce europejskiej 
powinna zostać ograniczona o co 
najmniej 40 proc., w porównaniu 
z 1990 r. W tym celu wprowadzo-

no rynek uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych.

– To nie lada wyzwanie dla polskie-
go przemysłu, ponieważ aż 74% 
ciepła w Polsce pochodzi z węgla, 
w niektórych województwach 
wskaźnik ten wynosi ponad 90%. 
Koszty dla PEC związane tylko 
z zakupem uprawnień do emisji 

dwutlenku węgla to rząd kilku-
nastu milionów zł rocznie, a cena 
jednostki uprawnień jest bardzo 
niestabilna, raczej z tendencją do 
wzrostu – mówi Beata Wacławczyk. 

Tylko od początku 2018 r. cena 
takiego uprawnienia poszybo-
wała z poziomu 8 do 27 euro za 
tonę.  (mf)

ekologia

to będzie jedna z największych elektrowni solarnych w gliwicach! na dwóch budynkach urzędu Miejskiego w gli-
wicach, przy ul. zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31a, pojawi się w sumie ponad 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana 
z nich energia pokryje znaczą część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na 
środowisko, jak i na miejski budżet.

Ekologia i ekonomia. To dwa 
żelazne argumenty, które prze-
mawiają za tym, by instalować 
panele fotowoltaiczne i pozyski-
wać „zieloną” energię słoneczną. 
Panele wytwarzają darmowy 
prąd, nie emitują zanieczyszczeń 
i można je poddać recyklingowi, 
a pozyskiwanie przez nie energii 
nie generuje hałasu. W najbliż-
szym czasie pojawią się na dwóch 
budynkach Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Przy ul. Zwycięstwa 
21 energię będzie pozyskiwało 
około 160 paneli o łącznej mocy 
około 50 kW, a przy ul. Jasnej 31A  
– około 100, o łącznej mocy około 
30 kW.

– To będzie jedna z największych 
elektrowni solarnych w Gliwi-
cach. Dzięki niej zmniejszy się 
zużycie energii elektrycznej 

w budynkach urzędu. Zmniej-
szy się też emisja szkodliwych 
substancji i pyłów do atmosfery, 
co będzie miało wpływ na jakość 
powietrza w mieście – tłuma-
czy Aleksandra Janik-Gajówka, 
naczelnik Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Szacuje się, że wykonanie in-
stalacji fotowoltaicznych na 
budynkach UM przy ul. Zwy-
cięstwa i Jasnej będzie koszto-
wać około 500 tys. zł. Miasto 
stara się o dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysoko-
ści prawie 350 tys. zł. Złożony 
wniosek został pozytywnie 
zweryfikowany pod względem 
formalnym, rozstrzygnięcie kon-
kursu planowane jest jeszcze na 
wrzesień.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, na przełomie wrze-
śnia i października miasto ogłosi 

przetarg na wykonanie zadania 
w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Zakończenie inwestycji 

planowane jest na drugi kwartał 
2020 r. 
  (mf)

Pozyskamy energię ze słońca

komfort w cenie
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Miasto gliwice przeznaczyło ok. 150 mln zł na termomodernizację budynków komunalnych i wymianę starych 
systemów grzewczych na ekologiczne. z mieszkań komunalnych zniknie do 2022 r. ponad 5 tys. starych pieców! 
te działania z pewnością wpłyną na poprawę jakości powietrza w gliwicach, ale nie rozwiążą całości problemu, 
ponieważ na posesjach prywatnych działa jeszcze ponad 10 tys. trujących nas wszystkich „kopciuchów”. koszt 
wymiany starego systemu grzewczego jest spory, można jednak znacznie go obniżyć, wykorzystując dotacje 
miejskie oraz wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Sezon grzewczy za pasem, w nie-
których mieszkaniach kaloryfery 
już są ciepłe. Niestety zwiastuje 
to nieuchronne pojawienie się 
smogu, z którym polskie miasta 
walczą od lat. W Gliwicach, m.in. 
dzięki wyprowadzeniu transportu 
tranzytowego poza centrum, wy-
budowaniu DTŚ oraz zwiększeniu 
płynności ruchu w mieście po-
przez zastosowanie inteligentnego 
systemu sterowania, zmniejszyła 
się emisja spalin. Palącym proble-
mem pozostają przestarzałe insta-
lacje grzewcze, które generują aż 
60 proc. najbardziej uciążliwych 
zanieczyszczeń. W całym mieście 
działa ich w sumie jeszcze ponad 
15 tys., w większości na prywat-
nych posesjach.

Miliony na 
nowe piece 
i termomo-
dernizacje

Zgodnie z antysmogową uchwa- 
łą Sejmiku Śląskiego, do końca 
2021 r. najstarsze nieekologiczne 
piece mają być wymienione na 
nowe instalacje grzewcze, nie 
szkodzące środowisku i nie tru-
jące ludzi. Terminy koniecznych 
wymian kotłów można znaleźć 
na stronach internetowych nisko-
emisyjne.gliwice.eu oraz powie-
trze.slaskie.pl w zakładkach doty-
czących uchwały antysmogowej.

Aby sprostać wymogom uchwały, 
miasto prowadzi szeroko zakro-
joną akcję termomodernizacji 
i wymiany systemów grzewczych 
w budynkach mieszkalnych 
będących 100% własnością 
Miasta Gliwice oraz w lokalach 
komunalnych we wspólnotach 
mieszkaniowych, w których 
miasto posiada swój udział. Stare 
paleniska są usuwane i zastępo-
wane ekologicznymi źródłami 
ciepła – w znacznej części pod-

łączane do miejskiej sieci, czyli 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. W sumie do 2022 r.  
nowoczesne systemy grzewcze 
zamontowane zostaną w około  
6 tys. lokali. – To spora inwesty-
cja i znaczne kwoty, ale Miasto 
bardzo poważnie podchodzi do 
tego zadania i środki na ten cel 
ma zabezpieczone – mówi Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic.

Tylko w 2018 r. ZGM wymienił 
przestarzałe systemy grzewcze 
w 724 lokalach gminnych, z czego 
590 lokali komunalnych zostało 
podłączonych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Ponadto w 36 
miejskich budynkach przeprowa-
dzono modernizacje polegające 
min. na dociepleniu elewacji, 
stropów i dachów oraz dobudo-
wie przewodów kominowych.

Zgodnie z planem założonym 
na ten rok, ekologiczne systemy 
ogrzewania pojawią się w kolej-
nych 520 lokalach gminnych oraz 
433 lokalach gminnych położo-

nych w budynkach należących 
do wspólnot mieszkaniowych, 
a prace modernizacyjne przej-
dzie kolejnych 66 miejskich 
budynków. W budżecie miasta 
zaplanowano na ten cel po-
nad 33 mln zł. Miasto stara się 
również o pozyskanie środków 
unijnych. Złożono dwa wnioski 
o dofinansowanie na łączną 
kwotę 9,35 mln zł do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. W ramach tych 
dwóch projektów zaplanowano 
termomodernizację 36 budyn-
ków.

wymień 
piec, miasto 
pomoże

Do stycznia 2022 r. przestarzałe 
instalacje grzewcze muszą rów-
nież wymienić właściciele lokali 
prywatnych. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców, 
Gliwice od lat oferują dotacje 
pozwalające na znaczne zmniej-
szenie kosztów takich inwestycji. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad 

z budżetu miasta przeznaczono 
na ten cel ponad 16 mln zł. Tylko 
w 2018 roku dotacje otrzymało 
blisko 1000 lokali. W ramach 
zakończonego już programu 
PONE realizowanego z pożyczki 
otrzymanej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, w 2018 r. mieszkańcom 
przyznano około 190 dotacji.

Wciąż jednak, zgodnie z szacun-
kami, w Gliwicach w prywatnych 
nieruchomościach działa ponad 
10 tys. starych pieców i kotłów 
na paliwa stałe!

Przypominamy zatem, że miesz-
kańcy mogą starać się o dotacje 
z miejskiego budżetu oraz z Wo-
jewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

warto wiedzieć, że wykorzystu-
jąc oba źródła finansowania, 
można uzyskać znaczny zwrot 
kosztów inwestycji, bliski 100 
proc. w przypadku osób o ni-
skich dochodach! 

Ponadto, zgodnie ze zmianą 
ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych 
(z 09.11.2018 r.), podatnik 
będący właścicielem lub współ-
właścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego ma 
prawo odliczyć od podstawy ob-
liczenia podatku łącznie w ko-
lejnych 6 latach do 53 tys. zł  
wydatków poniesionych przez 
niego na zmianę ogrzewania 
i termomodernizację budynku.

Z kolei z programu NFOŚiGW 
„Mój prąd” można zdobyć do-
finansowanie w wysokości do 
5 tys. zł na montaż ogniw fo-
towoltaicznych na budynkach 
jednorodzinnych.

– Zachęcam wszystkich miesz-
kańców, którzy jeszcze nie wy-
mienili systemów grzewczych 
na ekologiczne, do skorzystania 
z oferowanych dotacji. Przypo-
minam, że zgodnie z zapisami 
uchwały antysmogowej od 
stycznia 2022 r. najbardziej 
przestarzałe instalacje nie będą 
mogły funkcjonować. Najpraw-
dopodobniej z mocy prawa na 
właścicieli, którzy będą używać 
takich instalacji, zostaną nało-
żone kary. Nie może być tak, że 
mniejszość lekceważąca swoje 
obowiązki, wynikające z obo-
wiązującego prawa, będzie za-
nieczyszczać powietrze, którym 
oddychają wszyscy mieszkańcy. 
Do roku 2022 Miasto Gliwice, 
przeznaczając ogromne środki 
finansowe na modernizację 
nieruchomości, których jest 
właścicielem, daje dobry przy-
kład, a właścicielom prywatnym 
oferuje dotacje z budżetu miej-
skiego i pomoc w staraniu się 
o środki z WFOŚiGW – mówi 
Adam Neumann, zastępca pre-
zydenta Gliwic.  
 (mf)

Budynek przy ul. Kozielskiej 56 to jedna z lokalizacji, w którch trwa podłączanie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. Takich inwestycji jest w mieście coraz więcej

Wspólnie  
dbajmy  
o czyste  
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twoja praca licencjacka, inżynierska, magisterska lub doktorska dotyczy gliwic? 
zgłoś ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. to szansa na zdobycie nie tylko 
ciekawego doświadczenia i prestiżu, ale także satysfakcjonującej nagrody finan-
sowej. termin zgłoszeń upływa 28 października.

Trwa XIV edycja konkursu  na 
najlepszą pracę dyplomową 
dotyczącą Gliwic. Autorzy prac, 
które mogą być wykorzystane 
do promocji miasta, mają 
szanse na wygranie nagród 
pieniężnych lub rzeczowych. 
W poprzednich latach do kon-
kursu zgłoszono w sumie 154 
prace, nagrodzono autorów 46. 

tylko w ubie-
głym roku pula 
nagród pienięż-
nych wyniosła 
15 000 zł!

Konkurs jest przeznaczony dla 
autorów prac licencjackich, 
inżynierskich, magisterskich lub 

doktorskich. Mogą wziąć w nim 
udział absolwenci studiów wyż-
szych, którzy obronili tytuły 
w latach 2016–2019 i nie brali 
udziału w poprzednich edycjach. 
Uwaga! Prawo do zgłaszania prac 
mają władze uczelni lub wydziału, 
posiadające prawo do nadawania 
tytułu licencjata, inżyniera, magi-
stra lub doktora. Autorzy mogą 
zgłosić prace do konkursu  po 
uzyskaniu rekomendacji władz 
uczelni, wydziału lub placówki 
badawczej.

O tym, które prace zostaną 
nagrodzone, zadecyduje Prezy-
dent Miasta Gliwice w oparciu 
o opinię komisji konkursowej, 
w skład której wejdą przed-
stawiciele Prezydenta Miasta, 

Rady Miasta Gliwice oraz Poli-
techniki Śląskiej. 

termin zgłoszeń 
do konkursu 
upływa  
28 października. 

Prace przyjmowane są w sekre-
tariacie Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21, p. 245, tel. 32/239-12-71). 
Szczegółowe informacje o za-
sadach i formie składania prac 
można znaleźć w regulaminie 
konkursu, zamieszczonym na 
stronie Gliwice.eu, w zakładce 
Konkurs na najlepszą pracę 
dotyczącą Gliwic.  (aś)

Start it up to cykliczne wydarzenie skierowane do 
przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skutecznie 
rozwijać swój biznes. najbliższe spotkanie odbędzie się 
w czwartek 21 listopada. 

Start It Up to duża dawka wie-
dzy inspiracji i networkingu. 
Wydarzenie dedykowane jest 
startupom, przedsiębiorcom 
oraz wszystkim, którzy stawiają 
pierwsze kroki w biznesie. Pod-
czas spotkania, które odbędzie 
się w Parku Naukowo-Techno-
logicznym TECHNOPARK GLI-
WICE przy ul. Konarskiego 18C, 
przedstawiciele firm spotkają 
się z ekspertami i praktykami 
biznesowymi, by wymienić się 
doświadczeniem zawodowym 
i uzyskać fachową poradę. 
W programie wydarzenia za-

planowano m.in. prelekcje, 
warsztaty, indywidualne sesje 
mentoringowe i networking.

Organizatorem wydarzenia jest 
Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE, we 
współpracy z  Akceleratorem 
Technologicznym Gliwice oraz 
Obserwatorium Specjalistycz-
nym ICT.

Udział jest bezpłatny – wystarczy 
się zarejestrować. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na 
stronie: www.start-it-up.pl.  (mf)

Powiatowy urząd Pracy w gliwicach zaprasza na wydarzenia wspierające pracow-
ników i pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia. konferencje, spotkania 
i mobilne stanowisko PuP – tradycyjnie w październiku wiele się będzie działo na 
gliwickim rynku pracowniczym.

Europejskie Dni Pracodawców 
to przedsięwzięcie zainicjowane 
przez Sieć Europejskich Publicz-
nych Służb Zatrudnienia na rzecz 
wspierania współpracy pomiędzy 
pracodawcami i publicznymi służ-
bami zatrudnienia we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. W Gliwi-
cach EDP potrwają od poniedziałku 
do niedzieli (14–27 października). 
W tym czasie rozpowszechniane 
będą informacje o usługach i in-
strumentach rynku pracy. Będą 
odbywać się konsultacje dla pra-
codawców, podczas których będzie 
można zapoznać się z sytuacją na 
lokalnym rynku pracy. Spotkania 
będą odbywać się przede wszyst-
kim w PUP przy placu Inwalidów 
Wojennych, ale prowadzone będą 
też wizyty u pracodawców, które 
poprowadzi dyżurny doradca. Od-
będzie się też giełda pracy i konfe-
rencja informacyjna dla młodzieży 
i pracodawców.

Gliwicki PuP aktywnie uczest-
niczy w życiu społeczności 
lokalnej.

– Nasi doradcy coraz częściej 
wykonują swoją codzienną pra-
cę w terenie. Aby być obecnym 
tam, gdzie możemy spotkać 
potencjalnych klientów, stwo-
rzyliśmy mobilne stoisko PUP 
„Jesienna promocja na pracę”. 
Stoisko zawsze cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Zdarzyło 
się nam skojarzyć pracownika 
z pracodawcą, pozyskiwać oferty 
pracy, poszukiwać pomocy dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej 
– mówi Barbara Melnarowicz, 
kierownika działu ds.Pośrednic-
twa Pracy i Poradnictwa Zawo-
dowego w PUP w Gliwicach.

Gliwicki PUP otacza wsparciem 
zarówno osoby poszukujące 
zatrudnienia, jak i młodzież 

szkolną, która stoi przed waż-
nymi wyborami dotyczącymi 
szkoły czy przyszłości zawodo-
wej. W zawiązku z Vii Dniami 
Otwartymi Poradnictwa Za-
wodowego, które odbędą się 
21–27 października w ramach 
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery 2019, PUP Gliwice przygo-
tował ofertę wsparcia dla osób 
poszukujących zatrudnienia, 
młodzieży szkolnej, doradców 
zawodowych oraz każdej osoby 
zainteresowanej tematem.

Konsultacje doradcze odbędą się 
również w sobotę poprzedzającą 
Ogólnopolski Tydzień Doradczy 
(19 października).

Szczegółowe informacje na te-
mat wydarzeń można znaleźć na 
stronie www.pup.gliwice.pl oraz 
na Facebooku PUP.  
 (mf)

zgłoś pracę do konkursu!
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waŻne Dla MieSzkańców

Dziś do rozpoczęcia eksploatacji złoża węgla potrzebna jest pozytywna opinia samorządu. wkrótce może być inaczej, 
bo zaproponowany przez posłów PiS projekt specustawy zmieniającej prawo geologiczne i górnicze pozbawia miasta 
i mieszkańców wpływu na to, czy pod ich domami można wybierać węgiel. Decyzją rządu będzie można określić specjal-
ny obszar wydobycia węgla kamiennego lub brunatnego i bez zgody samorządu rozpocząć wydobycie węgla w nowym, 
dogodnym miejscu – zarówno pod osiedlem mieszkaniowym, jak i węzłem autostrad.

Najważniejsze zmiany w opubli-
kowanym na stronie internetowej 
Sejmu projekcie węglowej specu-
stawy dotyczą tego, że firmy gór-
nicze, zanim dostaną koncesję na 
wydobycie węgla kamiennego lub 
brunatnego, będą musiały uzyskać 
od ministra środowiska decyzję 
o „utworzeniu obszaru specjalne-
go przeznaczenia”. Stroną postę-
powania będzie tylko i wyłącznie 
firma, która złoży wniosek w tej 
sprawie. Miasta będą miały 14 dni 
na wydanie opinii, ale nie będzie 
ona wiążąca.

Decyzja o utworzeniu 
obszaru specjalnego 
przeznaczenia ma podle-
gać natychmiastowemu 
wykonaniu. 

Jednocześnie projekt ustawy na-
kazuje miastom uwzględnienie 
jej w studiach uwarunkowania 

rozwoju oraz planach zago-
spodarowania przestrzennego. 
I nie będzie od tego odwołania. 
Miasta będą musiały wyznaczyć 
miejsce pod wydobycie, a jeśli 
tego nie zrobią, uczyni to za 
radnych wojewoda.

Spółka górnicza koncesję na 
wydobycie węgla dostanie w cią-
gu 21 dni od złożenia wniosku 
w tej sprawie. „Zaproponowane 
zmiany wychodzą naprzeciw 
postulatom przedsiębiorców 
zajmujących się wydobywaniem 
węgla kamiennego lub węgla 
brunatnego ze złóż” – głosi 
uzasadnieniu ustawy, która jest 
projektem poselskim. 

Oznacza to, że przy jej proce-
dowaniu można całkowicie 
pominąć konsultacje społeczne. 
W przededniu wyborów parla-
mentarnych stanowi to jawne 
ograniczenie praw samorządu 
i mieszkańców do decydowania 
o swoim otoczeniu.  (kik)

rozmowa z Januszem Steinhoffem, wicepremierem i ministrem gospodarki w rzą-
dzie Jerzego buzka, współautorem rządowego programu „reforma górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–2002”, w wyniku którego uzdrowiono 
kondycję finansową górnictwa i uratowano branżę przed grożącą jej zapaścią. 

Poselski projekt ustawy 
zmieniającej prawo geo-
logiczne i górnicze budzi 
ogromne kontrowersje śro-
dowiska samorządowców. 
został już określony jako 
zamach na mieszkańców 
śląska, na ich miasta i na ich 
własność. Jak Pan ocenia tę 
specustawę?

Wyjątkowo negatywnie. Nie-
wątpliwie za tą propozycją stoi 
rząd, który dość często, żeby 
uniknąć koniecznych uzgodnień 
międzyresortowych i etapu 
konsultacji społecznych wy-
nikających z obowiązującego 
prawa, przedkłada parlamen-
towi projekty ustaw jako pro-
jekty poselskie. 

Projekt został złożony do laski 
marszałkowskiej nie tak daw-
no i z pełną świadomością po-
słów, że będzie procedowany 
nie w tym, ale w przyszłym 
Sejmie, kiedy wszystkie pro-
cedury muszą być tworzone 
od nowa. Przedłożony projekt 
to akt populizmu obecnie rzą-

dzących w ramach kampanii 
wyborczej.

29 lat temu to Pan, jako 
świeżo powołany prezes 
wyższego urzędu górni-
czego, opracowywał nową 
ustawę Prawo geologiczne 
i górnicze. 

Zobowiązałem się do tego 
w rozmowie z premierem Ta-
deuszem Mazowieckim, który 
powołał mnie na tę funkcję. 
Nad ustawą pracowałem do 
1993 roku. Była legislacyjnie 
bardzo trudna; tak od strony 
prawniczej, jak i politycznie 
również budziła wiele emocji. 
Uchwaliliśmy ją w 1994 roku. 
Na tamte czasy była prekursor-
ska. Zakładała odejście mono-
polu państwa na wydobywanie 
kopalin ze złóż oraz odejście od 
trybu administracyjnego docho-
dzenia roszczeń z tytułu szkód 
górniczych. 
Odsyłając te sprawy do sądów 
powszechnych, zlikwidowaliśmy 
w efekcie wszystkie komisje do 
spraw szkód górniczych. Wy-

chodziliśmy bowiem z założenia, 
że działalność górniczą będą 
prowadzić podmioty prywatne, 
państwowe, polskie i zagranicz-
ne, i że musimy zdecydowanie 
zmienić tryb dochodzenia rosz-
czeń z tytułu szkód górniczych, 
tak aby uniknąć w przyszłości 
jakiegokolwiek ułomnego ra-
chunku kosztów w gospodarce, 
który by z tego wynikał. 

Wprowadziliśmy tam też bardzo 
ważny zapis, który dawał spo-
łecznościom lokalnym narzędzie 
oddziaływania na politykę su-
rowcową państwa. W procesie 
wydawania koncesji na wydo-
bywanie danej kopaliny rada 
gminy mogła bowiem współ-
decydować, czy zakład wydo-
bywczy powstanie na terenie 
gminy czy też nie. Innymi słowy 
społeczność lokalna reprezen-
towana przez samorząd miała 
wpływ na decyzje dotyczące 
koncesji na wydobywanie ko-
palin na swoim terenie.

Dziś administracja pań-
stwowa chce działać ponad 

interesami społeczności lo-
kalnej.

W projekcie ustawy jest zapis 
o wyłączeniu decyzją ministra 
środowiska danego terenu 
spod planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. To powrót 
do prawa obowiązującego 
w czasach PRL-u, państwa nie-
demokratycznego, w którym 
całkowicie ignorowano głos 
społeczności lokalnej. 

Rządzący zapominają, że 
większość ludzi na Śląsku jest 

obecnie zdecydowanie prze-
ciwna eksploatacji górniczej za 
wszelką cenę, która w rażący 
sposób będzie naruszała stan 
środowiska. 

Ze względu na skutki środo-
wiskowe, na terenach silnie 
zurbanizowanych powinno 
się odchodzić od eksploatacji 
górniczej. W mojej opinii to, 
co się dzieje wokół projektu 
tej specustawy, to powrót do 
modelu państwa i funkcjono-
wania władzy centralnej sprzed 
1989 roku. 

węglowe „lex deweloper”

„To powrót do modelu państwa sprzed 1989 roku”
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SPort

Piast na otwarcie 9. kolejki PKO Ekstraklasy pokonał 2:1 na własnym boisku beniaminka 
rozgrywek, drużynę Rakowa Częstochowa. Gliwiczanie skutecznie odwrócili losy 
meczu. Niebiesko-Czerwoni po golu Felicia Browna Forbesa odpowiedzieli dwoma 
trafieniami i dopisali trzy punkty do swojego dorobku. Wynik został okupiony dużym 
wysiłkiem i zaangażowaniem. Pozytywne sygnały na boisku wysłali rezerwowi, co 
docenił trener mistrzów Polski. (fot. piast-gliwice.eu)

Kacper Szczurowski z AZS-u Gliwice świetnie zaprezentował się w Rybniku podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów w Judo. Dzięki wygraniu 3 pojedynków znalazł się w finale, 
w którym wywalczył tytuł wicemistrza kraju. Po niezwykle wyrównanej walce uległ 
reprezentantowi AZS AWF Warszawa – Oleksiejowi Lysence. W kategorii do 90 kg 
na siódmej pozycji uplasował się inny judoka AZS-u Gliwice, Marcin Partyka, a w nie-
dzielę gliwicka drużyna zajęła na mistrzostwach 5. miejsce. Serdeczne gratulacje dla 
zawodników i trenera Bronisława Wołkowicza! (fot. AZS Gliwice)

Drużyna MIG Gliwice w dobrym stylu awansowała w Suwałkach do dywizji B 
w Futsalu Niesłyszących, pokonując Pomorze Gdańsk, IG Warszawa oraz TON 
Poznań. Zawodnikiem turnieju został Mateusz Demianiuk z MIG-u. – Teraz 
przygotowujemy się do Pucharu Polski w Lublinie i to będzie tak naprawdę 
weryfikacja tego, co trenujemy. Tam będą rywale z wszystkich dywizji piłki 
nożnej niesłyszących – podsumowuje zawody w Suwałkach Szymon Wesołowski, 
trener MIG Gliwice. (fot. archiwum MIG Gliwice)

Za nami I Rajd Gliwicki Trial będący VI rundą Mistrzostw Strefy Południowo-Zachod-
niej Polski. Na terenie przy Giełdzie Samochodowej zmagali się młodzi i nieco starsi 
pasjonaci wyścigów motorowych po przeszkodach i wertepach. Auto Moto Klub 
Gliwic, organizator wydarzenia, przygotował nie tylko dla uczestników zawodów, 
ale też na potrzeby codziennych sportowych treningów, specjalny „Park Trialowy”. 
Warto było to zobaczyć! (fot. Gliwice TV)

Pamiętacie Jakuba Muszyńskiego? 15-letni pływak z Gliwic startujący w kadrze 
narodowej Polski na Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem Downa 
wrócił już z włoskiej Olbii z trzema (!) medalami: srebrnym i dwoma brązowymi. 
Wywalczył je na dystansie 100 m w stylu klasycznym oraz 50 m w stylach dowolnym 
i klasycznym. Gorące owacje sprawili mu na powitanie koledzy, koleżanki i nauczy-
ciele z ZSO nr 7, w którym Kuba uczy się na co dzień. (fot. archiwum B. Kuziary)

W październiku Młodzieżowy Dom Kultury zainauguruje nowy sezon Szkolnej 
Ligi – turniejów tenisa stołowego dla uczniów gliwickich szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Zawody poprowadzi  Marian Kwodawski, nauczyciel tenisa 
stołowego w MDK-u. Pierwsze gry przewidziano 8 i 15 października (godz. 12.30). 
Obowiązuje strój sportowy. Zapisy – 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.  
(fot. Pixabay)

Wywalczone zwycięstwo

Mamy wicemistrza Polski

MIG awansował. Brawo!Z rykiem silników

Multimedalista już w Gliwicach!

Nadchodzi era ping–ponga!
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kultura

Wyprawka Czytelnicza trafia do 
dzieci w wieku przedszkolnym – 
z roczników 2013–2016. W skład 
specjalnie przygotowanego ze-
stawu dla małych czytelników 
wchodzą:
• pięknie wydana książka z utwo-

rami między innymi Wandy 
Chotomskiej, Michała Rusinka 
i Jana Twardowskiego;

• Karta Małego Czytelnika.

Za każde wypożyczenie z księgo-
zbioru dziecięcego Mali Czytelnicy 
dostają naklejki, a po zebraniu 
dziesięciu – imienny dyplom.

Akcja jest elementem kampanii In-
stytutu Książki „Mała książka – wielki 
człowiek”. Celem akcji jest promocja 
rodzinnego czytania i rozwijanie 
czytelniczej wyobraźni. Organizuje 
ją Instytut Książki.  (mm)

Fajnie jest czytać i warto to robić od dziecka. w gliwicach dzieci od 3 do 6 lat podczas 
odwiedzin w jednej z filii Miejskiej biblioteki Publicznej dostają niezwykły prezent.

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 26 września

 ■ godz. 16.00: „Czy geny wpływają na muzy-
kę?” – wykład prof. Michała Witta w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Sośnicowice. Historia Żydów z so-
snowego domu” – wykład Dariusza Walerjań-
skiego z cyklu „Szlakiem żydowskich światów 
na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.30: Franz Vitzthum, Miriam Feuersin-
ger, Capricornus Consort Basel – koncert w ra-
mach 12 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’improvviso, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Gliwickie historie, cz. II” – wykład 
dr. Bogusława Tracza, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

Piątek 27 września
 ■ godz. 17.00: „Jakub, Mimmi i gadające psy”, 

reż. E. Jansons  – projekcja w ramach 6. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmowego „Kino 
Dzieci”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: {oh!} Orkiestra Historyczna, Lo-
renzo Coppola – koncert w ramach 12 Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Impro-
wizowanej All’improvviso, ruiny teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18)

Sobota 28 września
 ■ od godz. 10.00: „Miniaturowa Polska” – wysta-

wa kolejek, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ od godz. 11.00: 17. Święty Michał – Patron  

Ceramików – piknik artystyczny, Pracownia 
Rzeźby i Ceramiki Stowarzyszenia Forum Cera-
mików (ul. Ziemowita 1)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Obraz tajemnica. Sztuka 
symbolizmu” – warsztaty z cyklu „Na szlaku 
sztuki”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ od godz. 14.00: warsztaty wokalne i koncert 
eliminacyjny w ramach I Ogólnopolskiego 
Festiwalu Wokalnego Osób z Niepełnospraw-
nościami „Zaczarowany Mikrofon”, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6)

 ■ godz. 14.30: „Lampiony” – warsztaty plastycz-
ne z cyklu „Jesienne inspiracje w Biblioforum”, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Li-
powa 1)

nieDziela 29 września
 ■ od godz. 10.00: „Miniaturowa Polska” – wysta-

wa kolejek, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 19.00: „Mocny człowiek”, reż. H. Sza-

ro – projekcja z muzyką na żywo w wykona-
niu Tomasza Drogokupca w ramach festi-
walu elektrONarracje, ruiny teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18)

PonieDziaŁek 30 września
 ■ godz. 17.00: „Czy potrafimy się dziwić i czego 

uczą nas dzieci” – wykład z cyklu „Czego mo-
żemy nauczyć się od Małego Księcia?”, Filia nr 
20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Bernardyńska 2)

wtorek 1 PaźDziernika
 ■ godz. 17.00: zajęcia tkactwa w ramach Warsz-

tatów Rzemiosł Dawnych, Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

śroDa 2 PaźDziernika
 ■ godz. 18.00: „Intuicja – magia czy nauka?” – 

warsztaty coachingowe, pracownia dsceramika 
(ul. Jana Pawła II 14d)

kultura.gliwice.eu

Przedszkolaki do biblioteki!
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król walca w gliwicach
w arenie gliwice 18 czerwca zagra andré rieu – holenderski skrzypek znany na całym 
świecie. nasze miasto będzie jednym z miejsc, w których król walca będzie obchodził 
swoje 70 urodziny. Miasto gliwice zaprasza!
André Rieu i jego Orkiestra Johanna 
Straussa podzielają opinię kompozy-
tora „Nad pięknym modrym Duna-
jem” – muzyka poważna może być 
świetną rozrywką. Podczas koncertu 
Rieu utwory Straussa będą przepla-
tać się z muzyką filmową i piosen-
kami ludowymi z różnych krajów. 
Podczas jednego tylko utworu Rieu 
może występować jako solista, a za-
raz potem jako dyrygent. Kto wie, 
może także publiczność włączy się 
w wykonanie słynnych partii ope-
retkowych? „Zemsta nietoperza” 
czy „Wiedeńska krew” to teatralne 
przeboje wszech czasów. Świetna 
zabawa gwarantowana!  (mm)
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wspaniałe modele lokomo-
tyw i wagonów będzie moż-
na oglądać 28 i 29 września 
w arenie Gliwice. Wystawa 
„Miniaturowa Polska – świat 
wokół kolei” oczaruje doro-
słych modelarzy i małych mi-
łośników pociągów!

Niezwykła ekspozycja zostanie za-
prezentowana w Gliwicach już po 
raz drugi! W hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Akademickiej 
50 będzie wszystko dla wielbicieli 
kolei w każdym wieku. 

Po najciekawszych modelach 
i makietach linii kolejowych (ze 
stacjami i bocznicami!) będą jeź-
dzić „historyczne” pociągi!  Na 

makietach ćwiczebnych będzie 
także można samodzielnie stero-
wać ruchem kolejowym. Dzieci 
będą mogły coś własnoręcznie 
zbudować, skleić i stworzyć – kto 
wie, może połkną modelarskiego 
bakcyla?

Impreza odbędzie się na małej 
arenie w sobotę i niedzielę między 
godz. 10.00 a 18.00. Organizatorem 
wystawy jest Stowarzyszenie Miło-
śników Kolei w Katowicach. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu Mia-
sta Gliwice. (mm)

Pociągi w miniaturze
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gliwiccy Seniorzy

gliwice pamiętają o swoich seniorach i z roku na rok poszerzają miejską ofertę usług, 
zajęć i udogodnień dla starszych gliwiczan. Propozycji jest mnóstwo – od pomysłów 
na wspólne spędzanie czasu wolnego, przez rozwijanie nowych pasji i hobby, korzy-
stanie ze zniżek i rabatów, po udział w programach i akcjach prozdrowotnych. 

razeM lePieJ i tanieJ!

W naszym mieście od 5 lat funkcjo-
nuje miejski program zniżek skie-
rowany do osób, które ukończyły 
65 lat i mieszkają na terenie Gliwic. 
W ramach programu „Gliwicki se-
nior 65+ i 75+” (bo o nim mowa) 
dojrzali gliwiczanie mogą otrzymać 
kartę Seniora. Korzysta z niej już 
ponad 8 tys. osób! Aby przyłączyć 
się do programu, wystarczy wypełnić 
odpowiedni wniosek, dostępny na 
www.gliwice.eu w dolnej zakładce 
Gliwicki Senior, i zgłosić się wraz 
z nim i dowodem osobistym do 
Biura Obsługi Interesantów UM. 
Wniosek o wydanie Karty Seniora 
jest rozpatrywany od ręki – w mo-
mencie złożenia.

…oferuje także tańszy 
dostęp do usług pro-
ponowanych przez 
prywatnych partnerów 
programu. Baza part-
nerów (dostępna pod 
adresem www.gliwice.
eu/dla-mieszkancow/
gliwicki-senior-67-i-75/
partnerzy-programu) 
jest bardzo różnorod-
na, a posiadacze karty 
mogą liczyć na rabaty 
m.in. w prywatnych pla-
cówkach medycznych, 
ośrodkach wypoczynko-
wych i sklepach.
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Karta Seniora uprawnia do 
ulgowego wstępu do wszyst-
kich oddziałów Muzeum w Gli-
wicach, na kryte pływalnie 
miejskie („Delfin”, „Mewa”, 
„Olimpijczyk”), do Palmiarni 
Miejskiej, na sztuczne lodowi-
sko „Piruet”, na korty tenisowe 
MZUK przy ul. Kosynierów i te-
ren Ośrodka Wypoczynkowego 
w Czechowicach…

http://www.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu
https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu
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gliwiccy Seniorzy

Ulgowe bilety dla emerytów i rencistów 
oferuje też na swoje przedstawienia Teatr 
Miejski w Gliwicach. Dodatkowo wprowa-
dził ciekawą akcję – w sezonie 2019/2020 
w każdą ostatnią środę miesiąca będzie 
można kupić bilety na wskazane spekta-
kle z repertuaru za 15 zł. Szczegóły znaj-
dują się na stronie www.teatr.gliwice.pl/
bilety/karty-rabatoweulgi/.     
 (kik)
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za tydzień ostatnia  
odsłona cyklu –  

„razem lepiej i zdrowiej”

Gdy w Polsce i na świe-
cie festiwal filmowy 
goni festiwal, dojrzałym 
miłośnikom X Muzy 
przypominamy o Sean-
sie Seniora w miejskim 
kinie studyjnym AMOK. 
Odpowiednia legity-
macja upoważnia do 
skorzystania z promo-
cyjnych biletów za 8 zł 
lub 10 zł. Zapowiedzi fil-
mów warto śledzić pod 
adresem www.amok.
gliwice.pl/wydarzenia/
seans-seniora.

Z myślą o dojrzałych gliwiczanach Gliwic-
kie Centrum Organizacji Pozarządowych 
stworzyło wirtualną platformę interneto-
wą Strefa Seniora. Pod adresem www.
gcop.gliwice.pl/strefa-seniora/ zebrano 
istotne informacje dotyczące m.in. ofer-
ty edukacyjnej i kulturalnej oraz zniżek 
i promocji w miejscach publicznych i pry-
watnych. Twórcy zapraszają do kontaktu 
i zgłaszania nowych, przyjaznych senio-
rom adresów telefonicznie (32/775-01-
78) i mejlowo (seniorzy@gcop.gliwice.pl).
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http://gcop.gliwice.pl/strefa-seniora/
http://amok.gliwice.pl/wydarzenia/seans-seniora
https://teatr.gliwice.pl/bilety/karty-rabatoweulgi/
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JubileuSze

18 września w gliwickim ratuszu odbyły się uroczystości złotych i Diamentowych godów. Małżonków odznaczono meda-
lami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta rP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta gliwice.
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W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Monika i Henryk Benduchowie, Czesława i Tadeusz Młotowie, Ewa i Wit 
Niewiadomscy, Krystyna i Jerzy Nowakowie, Krystyna i Zdzisław Okupni, Łucja i Józef Piątkowie, Krystyna i Franciszek Plutowie, Grażyna i Jan Prześlicowie, Krystyna  
i Wincenty Rudniccy, Stanisława i Jan Rydzowie… (fot. 1)

…Urszula i Włodzimierz Sekułowie, Bożena i Józef Steczkowscy, Małgorzata i Paweł Swobodowie, Urszula i Krzysztof Szafrańcowie, Teresa i Jerzy Szynolowie, Halina i Jan Śliżowie, 
Wanda i Janusz Winiarscy, Krystyna i Kazimierz Wiśniewscy, Helena i Maciej Wójciccy oraz Danuta i Sławomir Żurawlowie. (fot. 2)

60-lecie małżeństwa świętowali tego dnia: Monika i Józef Botorowie, Róża i Herbert Golaszowie, Maria i Zdzisław Grabowscy, Daniela i Szymon Jurczakowie, Regina i Jan Kiesiowie, 
Czesława i Sławomir Kłopotowscy, Janina i Zdzisław Maciejewscy, Maria i Ludwik Osuchowie, Krystyna i Zdzisław Rzepkowie, Adelajda i Henryk Siekierowie, Anna i Henryk Sowowie, 
Olga i Andrzej Stysińscy, a także Agnieszka i Erwin Swobodowie (fot. 3). Wszystkim jubilatom życzymy wielu następnych wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości!  (kik)
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ogŁoSzenia

komunikaty

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

roboty modernizacyjne i remontowe w bu-
dynkach mieszkalnych wielorodzinnych  zlo-
kalizowanych przy ul. wróblewskiego 27  
i ul. wróblewskiego 31 w gliwicach.
część nr 1. wykonanie przebudowy części 
pomieszczeń piwnicznych na pomieszcze-
nie wymiennikowni oraz wykonanie prac 
budowlanych polegających na: termomo-
dernizacji oraz izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, 
wymianie stolarki/ślusarki okiennej i drzwio-
wej, remoncie klatki schodowej, zagospoda-
rowania terenu oraz wykonaniu pozostałych 
prac budowlanych i instalacyjnych – instalacji 
c.w.u., c.o. i instalacji elektrycznej w bu-
dynku przy ul. wróblewskiego 27.
część nr 2. wykonanie przebudowy części 
pomieszczeń piwnicznych na pomieszcze-
nie wymiennikowni oraz wykonanie prac 
budowlanych polegających na: termomo-
dernizacji oraz izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, 
wymianie stolarki/ślusarki okiennej i drzwio-
wej, remoncie klatki schodowej, zagospoda-
rowania terenu oraz wykonaniu pozostałych 
prac budowlanych i instalacyjnych – instalacji 
c.w.u., c.o. i instalacji elektrycznej w bu-
dynku przy ul. Wróblewskiego 31.
część nr 3. wykonanie przyłączy kanalizacji 
deszczowej dla budynków mieszkalnych przy 
ul. wróblewskiego 27, 31 i 33 w gliwicach.
termin składania ofert: 27 września 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 27 września 2019 r. o godz. 10.00

Modernizacja budynku przy  
ul. różanej 3 w gliwicach: re-
mont elewacji wraz z docieple-
niem, izolacja przeciwwilgo-
ciowa ścian fundamentowych, 
prace budowlane i ocieplenio-
we w obrębie piwnic, remont 
i modernizacja klatki scho-
dowej, wykonanie łazienek 
w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz 
uporządkowanie przewodów 
kominowych, przebudowa 
instalacji wod.-kan., gazowej 
wraz z wykonaniem instalacji 
c.o., modernizacja instalacji 
elektrycznej oraz zagospoda-
rowanie terenu.

termin składania ofert:  
2 października 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
2 października 2019 r. o godz. 10.00

rozbiórka budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego 
oraz budynków gospodar-
czych przy ul. tarnogórskiej 
117 w gliwicach wraz z prze-
budową odcinka sieci nlk 
pomiędzy budynkami nr 115 
i 119.

termin składania ofert:  
4 października 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
4 października 2019 r. o godz. 10.00

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

wykonanie przebudowy instalacji gazowej, 
uporządkowania podłączeń i przebudowy 
przewodów kominowych, budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwi-
dacją nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z prze-
budową instalacji elektrycznej oraz remont 
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym przy ul. kossaka 15 w gliwicach.

termin składania ofert:  
4 października 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
4 października 2019 r. o godz. 10.30

wykonanie przebudowy instalacji gazowej, 
uporządkowania podłączeń i przebudowy 
przewodów kominowych, budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwi-
dacją nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z prze-
budową instalacji elektrycznej oraz remont 
klatki schodowej w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym przy ul. kossaka 21 w gliwicach.

termin składania ofert:  
4 października 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
4 października 2019 r. o godz. 11.00

Wykonanie przebudowy 
budynku mieszkalnego wie- 
lorodzinnego przy ul. Wit-
kiewicza 13 w gliwicach 
z jednoczesnym jego pod-
łączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z wy-
konaniem instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz 
likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe, 
dociepleniem stropu nad 
piwnicą, adaptacją po-
mieszczenia na pomiesz-
czenie wymiennikowni, 
wydzieleniem pomieszczeń 
łazienek, przebudową in-
stalacji wod.-kan. i instalacji 
elektrycznej oraz budową 
nowego przyłącza wody.

termin składania ofert:  
7 października 2019 r.  

do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  
7 października 2019 r.  

o godz. 10.00

zarząd Przedsiębiorstwa remontów ulic i Mostów S.a.,

44-100 gliwice, ul. nad bytomką 1,

zaPraSza uPrawnione PoDMioty Do SkŁaDania oFert
na baDanie SPrawozDania FinanSowego SPóŁki za 2019 rok

Kontakt: Anna Sobieszek – Główny Księgowy 
tel. 32/270-40-00, wew. 130, e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

nabór nr kD.210.43.2019.Pu-4
urząd Miejski w gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w wydziale Przedsięwzięć gospodarczych  
i usług komunalnych  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 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, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności.
Dokumenty należy składać do 11 października 2019 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

nabór nr kD.210.44.2019.Pu-5
urząd Miejski w gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  

w wydziale Przedsięwzięć gospodarczych  
i usług komunalnych  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 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 pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności.
Dokumenty należy składać do 16 października 2019 r. do godz. 
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

oferty pracy

wzorem minionych lat 
turystyczny klub kolarski 
Pttk im. władysława Huzy  
zaprasza 28 września na 
rajd rowerowy ku pamię-
ci żołnierzy nSz oddziału 
Henryka Flame ps. bartek. 

Zbiórka chętnych o godzinie 7.45 
przed siedzibą PTTK w Gliwicach 
(Rynek 11). Trasa rajdu ma dłu-
gość ok. 90 km, jej pokonanie 
wymaga dobrej kondycji fizycz-
nej, ostrzegają organizatorzy. 
Przejazd zaplanowano przez: 
Brzezinkę, Kozłów, Taciszów, By-
cinę, Słupsko, Toszek, Dąbrówkę 
do Barutu na „Polanę śmierci 
śląskiego Katynia”, gdzie o godz. 
11.00 przewidziano uroczystości 
rocznicowe i mszę św.  (mf)

rowerowy rajd ku pamięci 

fo
t. 

 Fr
ee

pi
k

Podatki lokalne, opłaty za nie-
ruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można 
teraz sprawdzić i opłacić na Gli-
wickiej Elektronicznej Platformie 
Analityczno-Rozrachunkowej. 
Żeby z niej korzystać, wystarczy 
posiadać Profil Zaufany i zareje-
strować konto użytkownika na 
stronie gepar.gliwice.eu. 

Więcej na  
www.gliwice.eu

opłaty pod kontroląGEPar – 

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
mailto:asobieszek@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
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ogŁoSzenia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji trwa w dniach:

od 15 września 2019 r.  
do 15 października 2019 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach arty-
kułów spożywczych, obiektach przemysłowych, 
jak również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przepro-
wadzenia deratyzacji należy używać prepara-
tów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają 
deratyzację na własny koszt i we własnym 
zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
w dniach od 15 września do 15 października 
2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2019 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać 
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „uwaga trutka”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszko-
dowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego Obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające  
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

informacje

oBWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

PrzyPoMnienie Dla  
PrzeDSiĘbiorców O terMinie 
wPŁaty iii raty za korzyStanie 

Z zezwoleń na SPrzeDaŻ  
naPoJów alkoHolowycH 

wydział Przedsięwzięć  
gospodarczych i usług  
komunalnych urzędu 

Miejskiego w gliwicach 
przypomina

przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że 
z dniem 30 września 2019 roku upływa termin 
wpłaty iii raty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym 
terminie kolejnej raty za korzystanie z zezwo-
lenia w danym roku, będzie miał możliwość 
dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni 
liczonych od daty upływu ustawowego termi-
nu pod warunkiem, że jednocześnie dokona 
dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty 
za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, 
wyliczonej dla danego roku. brak opłaty raty 
w dodatkowym terminie wraz z wymaganą 
dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie 
zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać 
się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 
o wygaśnięciu zezwolenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, pokój 366 (III piętro), 
tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.
opłaty można dokonać w kasach urzędu Miej-
skiego w gliwicach lub na rachunek bankowy 
– nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

oBWieSZcZenia i komunikaty

organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe o po-

wierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne, 
• program artystyczny (w wybrane przez or-

ganizatora dni).
zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawka-

mi obowiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r. w spra-
wie zmiany uchwały w sprawie wprowa-
dzenia na terenie miasta Gliwice opłaty 
targowej oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej),

2. jednorazowa opłata za wynajem domków 
w wysokości 500,00 zł brutto za 1 domek,

3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami 
licznika zainstalowanego w każdym z dom-
ków handlowych,

4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach 
i godzinach wskazanych przez organizato-
ra (nie będzie możliwości udostępniania 
domku tylko w wybrane dni lub godziny),

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w dom-
kach zapewnianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia dodatkowych 
stoisk na Rynku).

Zasady naboru:
1. Preferowane będą stoiska wcześniej nie-

prezentowane w Gliwicach, o charakterze 
świątecznym.

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który 
będzie oferowany podczas jarmarku: ce-
ramika artystyczna, wyroby regionalne, 
ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, 
pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły 
spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i ga-
stronomiczne. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość do-
konania wyboru wystawców i odrzucenie 
części zgłoszeń.

termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o prze-
syłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wy-
stawcy” (do pobrania ze strony www.gliwice.
eu) do 3 października 2019 r., w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, 

Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice,

• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego,

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

gliwice.pl.

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

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

zarząd 
Dróg Miejskich  

w gliwicach  
przypomina, 

że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy  
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), zajmują-
cy miejsce w pasie drogowym pod worki na 
gruz i odpady budowlane, kontenery, donice 
itp. zobligowani są do uiszczenia stosownej 
opłaty za zajęcie pasa drogowego. Otrzyma-
nie zezwolenia poprzedzone jest złożeniem 
wniosku (3 F), który można pobrać ze strony 
internetowej lub w Biurze Obsługi Intere-
santów w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Brak zezwolenia na ustawienie 
w pasie drogowym worków na gruz i odpady 
budowlane, a także kontenerów skutkuje 
naliczeniem kary wynikającej z ustawy.

koMunikat 
zarządu  

Dróg Miejskich 
w gliwicach

W związku z przypadającymi na 13 paździer-
nika 2019 r. wyborami parlamentarnymi 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypo-
mina, że umieszczenie reklam wyborczych 
na słupach oświetlenia ulicznego w pasach 
drogowych wymaga wcześniejszego uzyska-
nia dwóch zezwoleń (na lokalizację reklam 
oraz na zajęcie pasa drogowego) wydawa-
nych przez zarządcę drogi. Aby ubiegać się 
o ww. zezwolenia, należy wcześniej uzyskać 
zgodę właściciela słupów – w przypadku 
latarni miejskich o zgodę należy zwrócić się 
do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych w Urzędzie Miejskim, 
w przypadku latarni Tauron o zgodę należy 
wystąpić do Tauron Dystrybucja Serwis SA.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na 
zwiększoną ilość pracy w okresie przedwy-
borczym, wnioski o lokalizację i zajęcie pasa 
drogowego reklamami będą przyjmowane 
do 7 października 2019 r. do godziny 15.30.  
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym 
terminie, nie zostaną rozpatrzone przed 
datą wyborów.

Przedsiębiorstwo wodociągów 
i kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. rybnicka 47, 44-100 gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieogra-
niczonych na podstawie art. 39 – 46 ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.:

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

Przedsiębiorstwo wodociągów 
i kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. rybnicka 47, 44-100 gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwar-
tego, organizowanego wg procedur okre-
ślonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:
budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej Ø 500 mm wzdłuż ul. bojkow-
skiej w gliwicach – etap ii z wyłą-
czeniem budowy odcinka sieci od 
studni S1 do studni S2 w rejonie 

skrzyżowania ul. Pszczyńskiej  
z ul. M. Skłodowskiej-curie.

termin składania ofert:  
30 września 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
30 września 2019 r. o godz. 10.00

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

transport i przetwarzanie osadów 
ściekowych z centralnej oczysz-
czalni ścieków (dalej: „coś”),  
ul. t. edisona 16 w gliwicach oraz 
oczyszczalni ścieków w Smolnicy, 
ul. Łęgowska.

termin składania ofert:  
14 października 2019 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
14 października 2019 r. o godz. 12.00

Dostawa fabrycznie nowego sa-
mochodu dostawczego do 3,5 t 
typu Van z napędem elektrycz-
nym – nr 01 41 2019.

termin składania ofert:  
21 października 2019 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
21 października 2019 r. o godz. 12.00

http://kultura.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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ogŁoSzenia

inForMacJa
dla pracowników centrów integracji Społecznej, 

klubów integracji Społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz jednostek, organizacji i podmiotów je prowadzących,

a także
pracodawców zatrudniających osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
W bieżącym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość sfinansowania ze 
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego wy-
mienionych powyżej osób. 
Wnioskowana kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie trzykrotność 
przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

nabór wniosków rozpocznie się 30 września 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania środków, znajdują się 

na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

www. pup.gliwice.pl
oraz pod numerem tel. 32/231-18-41, wew. 239.

oferty pracy

informacje

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu ko-

munikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy 
i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską,

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okre-
sowego lub uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecz-
nych i poznawczych mene-
dżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

nabór nr kD.210.45.2019.kS-4

urząd Miejski w gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w wydziale księgowości  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
zatrudnienie nastąpi na czas określony  

od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełno-

sprawności.
Dokumenty należy składać do 21 października 2019 r. do godz. 
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

oferty pracy

nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

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

przez profesjonalną firmę oraz monitorowa-
ny telewizją przemysłową 24 h.

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

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

Dojazd Drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia gliwic.

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

28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

zarząD buDynków MieJSkicH i towarzyStwo  
buDownictwa SPoŁecznego Sp. z o.o. w gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice.
zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej 

i umów na prace remontowe, w tym współudział 
przy wykonywaniu przedmiarów i obmiarów ro-
bót,

• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów 
do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych 
z bieżącą eksploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym 
zakresie,

• współudział w opracowywaniu planu remontów 
gminnych nieruchomości,

• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki 
Obiektu Budowlanego,

• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich 
zlecanie do Działu Technicznego,

• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali 
oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami 
wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubez-
pieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich 
weryfikacja,

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

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne w spe-

cjalności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pra-

cy z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wy-
magania prosimy o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@
zbmgliwice.pl z dopiskiem „aplikacja na stanowi-
sko inspektora ds. technicznych” w terminie do 
3 października 2019 r.

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

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

● sortowacz surowców wtórnych 
wykształcenie podstawowe, zakres obo-
wiązków: odbiór i sortowanie surowców 
wtórnych i innych odpadów z hal produk-
cyjnych, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz 
wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań, uprawnienia na wózek widłowy, zakres 
obowiązków: remonty i naprawy maszyn, 
obsługa wózka widłowego, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● cieśla/zbrojarz 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe minimum 3 lata, zakres 
obowiązków: prace budowlane, zbrojenie, 
murowanie, budowa domów, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik magazynowy 
wykształcenie, doświadczenie: brak wy-
magań, komunikatywna znajomość jęz. 
polskiego, mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, umiejętność obsługi kompu-
tera, gotowość i zdolność do pracy w trybie 
zmianowym, zdolność do pracy w nadgodzi-
nach (na żądanie), umiejętność rozumienia 

pisanych i ustnych poleceń w języku pol-
skim, zdolność do podnoszenia ciężarów do  
15 kilogramów z usprawnieniami dosto-
sowanymi do potrzeb danej osoby lub bez 
nich, zdolność do stania/chodzenia przez 
10–12 godzin, gotowość i zdolność do czę-
stego pchania i ciągnięcia ciężarów, kucania, 
zginania się oraz sięgania po przedmioty, 
dwie zmiany (godz. pracy: 8.00–16.30 przez 
4 tygodnie / 18.30–5.00  przez 4 tygodnie), 
miejsce pracy: Sosnowiec (pracodawca za-
pewnia transport z Gliwic z placu Piastów 
do i z miejsca pracy);

● malarz konstrukcji stalowych 
wykształcenie minimum zawodowe, 3-letnie 
doświadczenie na podobnym stanowisku, 
doświadczenie w malowaniu hydrodyna-
micznym, zakres obowiązków: prace przy-
gotowawcze do malowania, przygotowanie 
narzędzi, proces malowania, trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice (strefa ekonomiczna);

● operator zwyżki 
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia 
na ww. stanowisko, doświadczenie zawodo-
we, prawo jazdy kat. B – z praktyką, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren Gliwic.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP gliwice,  

plac inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 19 września 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://www. pup.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www. pup.gliwice.pl
http://www. pup.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2019 (971), 26 września 201918

ogŁoSzenia

iV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
28 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się iV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położonej w gliwicach na północ 
od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/2, 637/4 i 638/14, obręb 
Przedmieście. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
140 200,00 zł
Wadium: 14 020,00 zł
Minimalne postąpienie: 1410,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i kw
• działka nr 637/3, obręb Przedmieście, użytki: 

RIIIb – grunty orne, o pow. gruntu 0,0823 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00074965/8.

2. opis przedmiotu przetargu.
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, poło-
żona jest w zachodniej części miasta Gliwice. 
W sąsiedztwie położone są tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudo-
wę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 
Granice działki tworzą kształt wąskiego i wy-
dłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka częściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie 
stanowi własności Miasta Gliwice. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia te-
renu dostępne są w dalszym zasięgu. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. Ewentualne skomunikowanie 
przedmiotowej działki z siecią dróg publicznych 
powinno odbywać się poprzez działki przyległe 
i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wyma-
gany jest tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmioto-
wej nieruchomości poprzez działkę nr 636, 
obręb Przedmieście, dojazd taki jest możli-
wy wyłącznie, gdy nieruchomość pozostanie 
użytkowana w dotychczasowy sposób, tj. jako 
pole uprawne. W przypadku przeznaczenia 
nieruchomości pod budownictwo mieszka-
niowe, zgodnie z planem miejscowym, jej 
skomunikowanie będzie możliwe wyłącznie 
poprzez układ planowanych dróg, po jego 
wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do 
pasów dróg publicznych, wobec czego nie są 
objęte przez Zarząd Dróg Miejskich bieżącym 
utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, 
naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) 
oraz brak dostępu do drogi publicznej działka  
nr 637/3, obręb Przedmieście nie nadaje się do 
samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie prze-
prowadzenia jakichkolwiek prac należy zwró-
cić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we wła-
snym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze 
kanalizacji deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania.
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, poło-
żona jest na terenie, dla którego od 4 maja 
2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyń-
skiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalo-
ny został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą  
nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opu-
blikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Ślą-
skiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 1M/u – co oznacza tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej o średniej 
intensywności zabudowy.

Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 
2M/U ustalono przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielo-
rodzinnej dojazd do ul. Daszyńskiego poprzez 
działki przyległe na zasadach służebności 
przejazdu o szerokości 5 m będzie niewy-
starczający.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 28 października 2019 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg ograniczony odbył się 18 marca 
2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony odbył się 28 maja 
2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg ograniczony odbył się 26 sierp- 
nia 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach i zakończył się wynikiem negatywnym.

5. tryb przetargu.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz 
brak bezpośredniego dostępu do drogi publicz-
nej przedmiotowa działka nie może stanowić 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym, 
działka nr 637/3, obręb Przedmieście, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nie-
ruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 
637/2, 637/4 i 638/14, obręb Przedmieście. 
Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana na 
podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg 
wieczystych wg stanu na 23 października  
2019 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczy-
stych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumen-
ty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu, w terminie do 23 października  
2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.

6. wadium.
Wadium w wysokości 14 020,00 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 637/3, obręb Przedmieście, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Mia-
sta Gliwice najpóźniej 23 października 2019 r. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłosze-
niem uczestnictwa w przetargu.

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe – zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

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

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż dzień 
przed wyznaczonym terminem przetargu. 
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-117/18 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustne-
go przetargu ograniczonego prawa własności 
niezabudowanej części nieruchomości oznaczo-
nej geodezyjnie jako działka nr 637/3, obręb 
Przedmieście, o powierzchni 0,0823 ha, po-
łożonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyń-
skiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00074965/8 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 gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 27 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-117/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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inForMacJa SzczegóŁowa O ocHronie DanycH oSobowycH  
zbieranycH Przez urząD MieJSki W gliwicacH1

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

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

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

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

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

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

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

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych 
w sposób zautomatyzowany do innego administrato-
ra danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można 
realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone 
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzo-
nego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 

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

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

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

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

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych lub z przepisów szczególnych,

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

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

nierucHomoŚci

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

że w budynku zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwi-
cach przy placu inwalidów wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

lokali mieszkalnych  
przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 388–392/2019  

do 3 października 2019 r.;

lokali użytkowych  
przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr 393–396/2019  

do 3 października 2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:

• zabudowanych działek nr 1084 
i 1085, obręb Sośnica, zapisanych 
w kw nr gl1g/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, 
położonych w gliwicach przy 
ul. Młodego górnika 13, stano-
wiących własność Miasta gli-
wice.

termin przetargu: 2 października 2019 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości:  
315 000,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.).
Wadium: 31 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 26 września 2019 r.
-------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,3033 ha i pow. użytkowej bu-
dynków 1787,66 m², położona 
przy ul. zygmunta Starego 19 
w gliwicach, użytek b – tereny 
mieszkaniowe oraz bz – tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe,  
kw gl1g/00009898/1 prowa-
dzona w Sądzie rejonowym 
w gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, 
obręb Stare Miasto, o pow. grun-
tu 0,0002 ha, położona przy  
ul. tadeusza kościuszki w gliwi-
cach, użytek b – tereny mieszka-
niowe, kw gl1g/00056985/2 
prowadzona w Sądzie rejono-
wym w gliwicach.

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:

• działka nr 560, obręb Szobiszo-
wice, o pow. 0,0497 ha, kw nr 
gl1g/00024024/5, użytek b – 
tereny mieszkaniowe, położona 
przy ul. Myśliwskiej.

termin przetargu: 14 października 2019 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206. 

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
127 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 12 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 października 2019 r.
-------------------------------------------------------------

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż pra-
wa własności części nieruchomości, ozna-
czonej jako:

• działka nr 630, obręb kolej, po-
łożonej w gliwicach na południe 
od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta gliwice. uży-
tek: ba – tereny przemysłowe, 
pow. gruntu 0,2367 ha, księga 
wieczysta nr gl1g/00129310/3.

termin przetargu: 22 października 2019 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
436 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 44 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 
2019 r.
-------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej jako:

• działka nr 627, obręb kolej, po-
łożonej w gliwicach na południe 
od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta gliwice. uży-
tek: ba – tereny przemysłowe, 
pow. gruntu 0,0098 ha, księga 
wieczysta nr gl1g/00129310/3.

termin przetargu: 22 października 2019 r., 
godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
17 500,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 1750,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 
2019 r.
-------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości nie-
zabudowanej, oznaczonej jako:

• działka nr 634, obręb kolej, po-
łożonej w gliwicach na południe 
od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta gliwice. uży-
tek: ba – tereny przemysłowe, 
pow. gruntu 0,0010 ha, księga 
wieczysta nr gl1g/00129310/3.

termin przetargu: 22 października 2019 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1850,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 października 
2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

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

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu 

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

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest wydział gospodarki  

nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach

http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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ogŁoSzenia

iV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
28 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się iV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położonej w gliwicach na północ 
od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 636, 637/1, 637/3, 638/11 
i 638/15, obręb Przedmieście.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
60 000,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Minimalne postąpienie: 600,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i kw:
• działka nr 637/2, obręb Przedmieście, użyt-

ki: RIIIb – grunty orne, B – tereny miesz-
kaniowe, o pow. gruntu 0,0349 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00074965/8.

2. opis przedmiotu przetargu.
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, poło-
żona jest w zachodniej części miasta Gliwice. 
W sąsiedztwie położone są tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudo-
wę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. 
Granice działki tworzą kształt wąskiego i wy-
dłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka częściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie 
stanowi własności Miasta Gliwice. Przy połu-
dniowo-wschodniej części działki znajdują się 
pozostałości po zabudowaniach gospodarczych.   
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia te-
renu dostępne są w dalszym zasięgu. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej. Ewentualne skomunikowanie 
przedmiotowej działki z siecią dróg publicznych 
powinno odbywać się poprzez działki przyległe 
i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wyma-
gany jest tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej 
nieruchomości poprzez działkę nr 636, obręb 
Przedmieście, dojazd taki jest możliwy wyłącz-
nie, gdy nieruchomość pozostanie użytkowana 
w dotychczasowy sposób, tj. jako pole upraw-
ne. W przypadku przeznaczenia nieruchomo-
ści pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie 
z planem miejscowym, jej skomunikowanie 
będzie możliwe wyłącznie poprzez układ pla-
nowanych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do 
pasów dróg publicznych, wobec czego nie są 
objęte przez Zarząd Dróg Miejskich bieżącym 
utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, 
naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) 
oraz brak dostępu do drogi publicznej działka  
nr 637/2, obręb Przedmieście, nie nadaje się 
do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie prze-
prowadzenia jakichkolwiek prac należy zwró-
cić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we wła-
snym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze 
kanalizacji deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania.
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, poło-
żona jest na terenie, dla którego od 4 maja 
2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyń-
skiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalo-
ny został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą  
nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opu-
blikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Ślą-
skiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 1M/u – co oznacza tereny zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej o średniej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 
2M/U ustalono przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielo-
rodzinnej dojazd do ul. Daszyńskiego poprzez 
działki przyległe na zasadach służebności prze-
jazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 28 października 2019 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg ograniczony odbył się 18 marca 
2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg ograniczony odbył się 28 maja 
2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg ograniczony odbył się 26 sierp-
nia 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach i zakończył się wynikiem negatywnym.
5. tryb przetargu.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz 
brak bezpośredniego dostępu do drogi publicz-
nej przedmiotowa działka nie może stanowić 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym, 
działka nr 637/2, obręb Przedmieście, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieru-
chomości przyległych oznaczonych jako działki 
nr 636, 637/1, 637/3, 638/11 i 638/15, obręb 
Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie dokonana na podsta-
wie elektronicznego wypisu z ksiąg wieczystych 
wg stanu na 23 października 2019 r. 
W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, któ-
re potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu, w terminie do 23 października 
2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. wadium.
Wadium w wysokości 6000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/2, 
obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 23 października 2019 r. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłosze-
niem uczestnictwa w przetargu.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe – zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
Gliwice przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie 
później niż dzień przed wyznaczonym termi-
nem przetargu. 

8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego prawa własności nie-
zabudowanej części nieruchomości oznaczo-
nej geodezyjnie jako działka nr 637/2, obręb 
Przedmieście, o powierzchni 0,0349 ha, po-
łożonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyń-
skiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i poda-
nia do publicznej wiadomości wykazu przedmio-
towej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 27 listopada 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

oGŁaSZa

inForMacJa SzczegóŁowa O ocHronie DanycH oSobowycH  
zbieranycH Przez urząD MieJSki W gliwicacH1

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

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

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

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

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

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

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

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych 
w sposób zautomatyzowany do innego administrato-
ra danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można 
realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone 
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzo-
nego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 

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

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

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

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

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych lub z przepisów szczególnych,

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

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).
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LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta gliwice, których organizatorem 
jest zakład gospodarki Mieszkaniowej

 ul. kościuSzki 20, lokal nr 9a, 
poddasze, pow. 9,55 m2, 2 pomiesz-
czenia, dostęp do wc (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości) odby-
wa się z klatki schodowej, lokal do 
gen. remontu
termin przetargu: 3 października 2019 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
17 900,00 zł
termin oględzin: 1 października 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97
Wadium: 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 września 2019 r.

 ul. cHorzowSka 38, lokal nr i, 
parter, pow. 63,49 m2, 3 pomiesz-
czenia, 3 wc, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
113 500,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od 
godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
termin wpłaty wadium: 4 października 
2019 r.

 ul. aSnyka 13, lokal nr iii, par-
ter, piwnica, pow. 82,99 m2, parter:  
2 pomieszczenia, pomieszczenie sa-
nitarne, wc; piwnica: 2 pomieszcze-
nia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
208 600,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
termin oględzin: 1 października 2019 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 11 października 
2019 r.

 ul. zabrSka 7–9, lokal nr ii, par-
ter, pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., 
godz. 10.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
108 400,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 30 września 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 11 października 
2019 r.

 ul. wySzyńSkiego 14b, lokal  
nr ii, parter, i piętro, pow. 363,85 m2, 
parter: wiatrołap, sala sprzedaży; 
i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biu-
rowe, pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz, kuchnia, wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 008 200,00 zł
Wadium: 50 500,00 zł
terminy oględzin: 15 października 2019 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, 4 listopada 2019 r. 
od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

 ul. kościuSzki 18, lokal nr 6,  
ii piętro, pow. 60,29 m2, dwa po-
mieszczenia nr 1 i 2 oraz przyna-
leżne dwa pomieszczenia nr 3 i 4 
i pomieszczenie higieniczno-sanitar-
ne znajdujące się po przeciwległej 
stronie wspólnego korytarza, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 7 października 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 18 października 
2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  

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. MaStalerza 69, lokal nr 9, 
ii piętro, pow. 40,59 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 
lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
111 900,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 
w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
termin wpłaty wadium: 4 października 
2019 r.

 ul. róŻy lukSeMburg 30, lokal 
nr 1, parter, pow. 47,90 m2 + piwnica: 
14,80 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 000,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od 
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 4 października 
2019 r.

 ul. wieniawSkiego 14, lokal  
nr 4, i piętro, pow. 46,66 m2 + piwni-
ca: 12,74 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z wc, lokal do  
gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
120 600,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 4 października 
2019 r.

 ul. SieMińSkiego 29, lokal nr 13, 
iii piętro, pow. 54,22 m2 + piwnica: 
6,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-

pokój, dostęp do wc (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości) odby-
wa się z klatki schodowej, lokal do 
gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 4 października 
2019 r.

 ul. Szybowcowa 28, lokal  
nr 1, parter, pow. 47,65 m2 + piwni-
ca: 7,61 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
129 900,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin oględzin: 8 października 2019 r. od 
godz. 10.00 do 10.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 18 października 
2019 r.

 ul. wrocŁawSka 11, lokal nr 16, 
ii piętro (oficyna), pow. 55,25 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 października 2019 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
144 600,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
termin oględzin: 9 października 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 18 października 
2019 r.

http://www.gliwice.eu
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