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DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

W Komisariacie III Policji powstał minikomisariat dla dzieci. Najmłodsi poznają tam 
pracę policjantów. – Dzieci są bardzo zainteresowane zajęciami i bardzo przejęte 
na przykład podczas rozmowy z dyżurnym. Traktujemy dzieci jak naszych małych 
rekrutów. Dostają kamizelki z napisem komisariat i policja. Na zakończenie otrzymują 
też certyfikat odbycia służby – mówi asp. szt. Katarzyna Wosik. Zgłoszenia dla szkół  
i przedszkoli: katarzyna.wosik@gliwice.ka.policja.gov.pl. (fot. KMP Gliwice)

W tym roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cztery gliwickie sztaby uzbierały 273 092,51 zł! To o ponad 100 tys. zł więcej niż rok temu. 
Gliwiczanie, jesteście wielcy! Pieniądze zostaną przeznaczenie na leczenie dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorom. To była naprawdę piękna, pełna wzajemnej życzliwości niedziela. W Gliwicach kwestowało aż 350 wolontariuszy. Serce miasta biło oczywiście na 
Rynku – były pokazy, licytacje i koncerty. Wystąpili m.in. popularna piosenkarka Cleo i legendarny zespół rockowy Rezerwat. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

248 lamp o mocy 1 000 wat rozświetliło główną halę obiektu przy ul. Akademickiej. 
Lampy emitują białe światło, są też dostosowane do wymogów transmisji telewizyj-
nych w jakości HD. Trwa montaż fotelików i ostatnich elementów trybun mobilnych, 
głośników oraz osprzętu. W budynku fitness montowane są szklane ścianki. Na 
kondygnacjach prowadzone są prace wykończeniowe. Trwa rozruch central wen-
tylacyjnych. W całym obiekcie działa już centralne ogrzewanie. (fot. Ł. Fedorczyk)

Dzieci mają swój komisariat

Mamy rekord! 273 092,51 zł dla WOŚP

Światła na Halę Gliwice

Po raz kolejny gliwiczanie będą mogli zdecydować, któ-
re przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Przypominamy, że do dyspozycji  
21 osiedli jest kwota 4,5 mln zł. 

Już 6 lutego rozpocznie się nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych.  
Do 24 lutego mieszkańcy Gliwic, których pomysły zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, 
a także radni Rady Miasta Gliwice, kluby radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlo-
wi, Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta, będą mogli składać wnioski z propozycjami. 
Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego (oraz wnioski do pobrania) można 
znaleźć na stronie www.gliwice.eu w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”. 

Przypominamy, że w ubiegłym roku, w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono do 
realizacji 56 zadań, m.in. siłownie pod chmurką, rozbudowę monitoringu miejskiego, wy-
bieg dla psów, kącik relaksu, tablice edukacyjne oraz organizację ciekawych zajęć, kursów 
i warsztatów. Pora na kolejne propozycje aktywnych mieszkańców, które zrealizuje miasto. 

Kolejne ważne terminy: 
• 27 lutego–28 kwietnia: weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych wniosków.
• 4 maja: publikacja na stronie internetowej wyników weryfikacji wraz z uzasadnie-

niem (w przypadku wniosków zweryfikowanych negatywnie).
• 4 maja: ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania.
• 15 maja–12 czerwca: głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań.
• 13 czerwca–13 lipca: ustalanie wyników głosowania.
• 14 lipca: ogłoszenie wyników głosowania.
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) z mieszkańcami.
• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywatelskiego na 2018 rok.
• 14–28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu procedury budżetu 

obywatelskiego na 2018 rok.
• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji.

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwice otrzymają maksymalne, 85-procentowe dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na budowę fragmentu  
zachodniej obwodnicy miasta – od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej. 116 mln zł z unijnej kasy pozwoli połączyć docelowo Drogę Krajową 
nr 88 z ulicą Rybnicką i rozładować ruch w centrum miasta.

Odcinek od ul. Daszyńskiego do  
ul. Rybnickiej ma długość około 3,2 
km. Trasa będzie biegła po wschodniej 
stronie zabudowań przy ul. Orkana, na-
stępnie w odległości ok. 300 metrów na 
południowy zachód od zabudowy osiedla 
Sikornik i południowym skrajem ogrodów 
działkowych przy ul. Rybnickiej. W ramach 
tego odcinka planowana jest również 
przebudowa ul. Rybnickiej na odcinku 600 
metrów (rozbudowa do dwóch jezdni).

Realizacja projektu pozwoli na wy-
prowadzenie ruchu ciężarowego poza 
obszar zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej oraz skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych położonych w Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej. Szacowana 
wartość inwestycji to prawie 152 mln 
zł. Budowę tego fragmentu miejskiej 
obwodnicy zaplanowano na lata 2018–
2019 w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie 
dostępności transportowej ośrodków 
miejskich leżących poza siecią drogową 
TEN-T i odciążenie miast od nadmierne-
go ruchu drogowego).

– Zachodnia część obwodnicy miasta 
będzie posiadać kategorię drogi krajowej 
(DK) i stanowić fragment ciągu istniejącej 
DK nr 78 relacji Chałupki–Chmielnik. Na 
terenie miasta docelowo DK 78 będzie 
przebiegać od węzła DK 78 (ul. Tarnogór-
ska) i DK 88 po istniejącej DK 88 do węzła 
DK 88 z ul. Okulickiego (początek zachod-
niej obwodnicy miasta). Dalej po ul. Oku-

lickiego – przebudowanej i wydłużonej 
do ul. Sowińskiego, od ul. Sowińskiego do  
ul. Daszyńskiego i dalej do ul. Rybnickiej – 
mówi Waldemar Garmulewicz z Zarządu 
Dróg Miejskich.

Obwodnica będzie miała jedną jezdnię 
z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem będą 
skrzyżowania z ulicami Daszyńskiego 
i Rybnicką, gdzie ilość jezdni zwiększy się 
do dwóch. Dzięki temu przepustowość na 

skrzyżowaniach będzie lepsza, umożliwi 
to również w przyszłości, na skrzyżowaniu 
obwodnicy z ul. Rybnicką, budowę węzła 
typu karo. Na skrzyżowaniach z drogami 
poprzecznymi kierowcy będą mieli do 
dyspozycji dodatkowe trzy pasy ruchu 
(dodatkowe lewoskręty). Drogę wypo-
sażono w kanalizację deszczową, oświe-
tlenie uliczne, urządzenia ITS np. tablice 
zmiennej treści, stację meteorologiczną. 
W celu ochrony korytarza ekologicznego 
(dolina potoku Doa) zaprojektowano 
estakadę składającą się z dwóch przęseł 
o rozpiętości 32 m. Wzdłuż jezdni głównej 
zaprojektowano tzw. drogi serwisowo-
gospodarcze. Budowa dróg serwisowo-
gospodarczych umożliwi utrzymanie 
elementów wyposażenia bez konieczności 
ograniczania ruchu na jezdni głównej ob-
wodnicy. Z dróg serwisowych będą mogli 
korzystać rowerzyści.

Do konkursu organizowanego przez 
Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych wpłynęło 41 wniosków o dofinan-
sowanie na łączną kwotę wsparcia z UE 
przekraczającą 6 mld zł (ponad 280 proc. 
dostępnej alokacji). Gliwicki projekt jest 
jednym z 16 przedsięwzięć przyjętych do 
realizacji z całej Polski – 12 z nich (w tym 
gliwicki) zostaną wykonane z pełnym do-
finansowaniem (85%), pozostałe 4 zosta-
ną dofinansowane w mniejszym stopniu 
(27%). Inwestycja będzie przeprowadzona 
przez Zarząd Dróg Miejskich przy współ-
pracy wydziałów Urzędu Miejskiego.  
 (mm)

Często słyszymy narzekania na urzędy: że są kolejki, że biurokracja, 
że urzędnicy są mało przyjaźni. Z badań przeprowadzonych w Gliwi-
cach wynika, że klienci Urzędu Miejskiego wychodzą z niego zado-
woleni. Aż 98 proc. ankietowanych przyznało, że w UM zostali ob-
służeni fachowo i uprzejmie.

Pozytywna ocena pracy urzędu cieszy 
tym bardziej, że jest najlepsza od 2012 roku. 
Średnia ocen w 2016 roku wyniosła 4,82 
(w 2015 roku było to 4,67). Około 89 proc. 
badanych przyznało gliwickim urzędnikom 
najwyższą ocenę – 5. To ważne, zwłaszcza że 
ocena obsługi była niezależna od tego, czy 
sprawę udało się załatwić, czy nie.

Klienci oprócz oceny ogólnego wra-
żenia proszeni byli o wyrażenie opinii 
na temat pracy urzędnika: czy poświę-
cił ich sprawie należytą uwagę, czy był 
uprzejmy i kompetentny. Rolę odgry-
wały również: czas załatwienia sprawy 
i dotrzymanie terminów. W 2016 roku 
klienci wystawili Urzędowi tylko 10 
negatywnych ocen – 4 z nich dotyczy-
ły długiego czasu oczekiwania (20–30 
min.), jedna osoba poskarżyła się na 
zablokowaną między piętrami windę. 
Być może niezadowolenie wynikało 
stąd, że kolejki są w gliwickim urzędzie 

czymś rzadkim – ponad 80 proc. bada-
nych przyznało, że sprawę załatwiło bez 
czekania w kolejce, a 7 proc. czekało do 
5 minut. Generalnie poziom satysfakcji 
klientów był bardzo wysoki. 

– Taka ocena bardzo cieszy i zobowią-
zuje – w kolejnych latach nadal będziemy 
się starać podnosić standardy obsługi – wy-
jaśnia Grzegorz Kwitek, p.o. dyrektora UM.

Z badania wiemy, że najczęściej 
odwiedzanymi wydziałami w UM są 
Wydział Komunikacji (przede wszystkim 
sprawy związane z rejestracją pojazdu), 
Wydział Spraw Obywatelskich (głów-
nie wydawanie dowodów osobistych) 
i Urząd Stanu Cywilnego (odbiór różnych 
aktów, zazwyczaj – urodzenia). Z możli-
wości dokonywania opłat w kasach UM 
korzystało 10 proc. klientów. Z ankiety 
wynika, że 90 proc. spraw udawało się 
też załatwić w ciągu 1 dnia. Statystycz-
ny klient? Częściej sprawy w Urzędzie 

załatwiają mężczyźni (stanowią 55 proc. 
klientów), a średnia wieku to 44 lata.

Klienci urzędu raczej rzadko zała-
twiają sprawy przez Internet. Zdecy-
dowana większość osób wie o takiej 
możliwości, jednak nie przekłada się 
to na liczbę osób, która w ten sposób 
załatwia sprawy. Większość klientów 
szuka potrzebnych informacji w Inter-
necie, a później przychodzi osobiście 
do urzędu. Warto jednak wiedzieć,  
że drogą elektroniczną można się na 
przykład wymeldować, założyć działal-
ność gospodarczą, uzyskać numer po-

rządkowy budynku albo wypis i wyrys 
z Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego.

Badania przeprowadzono we wrze-
śniu 2016 r. w formie anonimowej an-
kiety bezpośredniej na grupie 499 osób. 
Działalność Urzędu oceniana była przez 
klientów w skali 1–5 oraz za pomocą 
wskaźnika procentowego wyznaczanego 
na podstawie oceny dziesięciu czynników 
szczegółowych. Celem badania było ze-
branie informacji dotyczących jakości 
świadczonych przez urząd usług.

(mm)

AKTUALNOŚCI

Klienci UM są zadowoleni

116 mln zł na zachodnią 
obwodnicę miasta
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Prace reorganizujące system oświa-
ty w naszym mieście trwają już od kilku 
miesięcy. Przygotowując projekt nowej 
sieci szkół władze miasta miały na uwa-
dze przede wszystkim dobro uczniów. 
Postanowiono nie wygaszać gimnazjów 
– będą one przekształcane lub włączane 
w struktury istniejących szkół. 

W rezultacie powstaną cztery 
nowe szkoły podstawowe. Takie 
rozwiązanie pozwoli na optymalne 
wykorzystanie modernizowanej od 
wielu lat i dobrze dostosowanej do 
potrzeb uczniów bazy oświatowej.

Na sesji 9 lutego projekt nowej sieci 
szkół zostanie przedstawiony miejskim 
radnym. Po jego przyjęciu, będzie on 
opiniowany przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty i związki zawodowe. W osta-
tecznym kształcie nowa sieć szkół zo-
stanie uchwalona przez Radę Miasta 
Gliwice do końca marca 2017 r.

– Od kilku lat systematycznie wpro-
wadzamy zmiany w systemie gliwickiej 
oświaty, optymalizujemy go, uwzględ-
niając ważne aspekty: demograficzne, 
merytoryczne, ekonomiczne. Dlatego 
w Gliwicach dostosowanie do wymogów 
ustawy nie wiąże się z dużymi zmianami. 
Cieszy nas to zwłaszcza ze względu na 
dobro i komfort dzieci. Będziemy wpro-
wadzać zmiany w taki sposób, by czuły się 
one nadal bezpiecznie i miały możliwość 
korzystania z wyposażenia szkół według 
swoich potrzeb – mówi Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Co nowego?
Najważniejszą informacją dla dzieci 

i rodziców jest to, że od 1 września 2017 
r. dotychczasowe gimnazja nie będą 
prowadziły naboru do klas pierwszych. 
Natomiast uczniowie, którzy już rozpo-
częli naukę – będą ją kontynuować.

W Gliwicach 28 szkół podstawowych, 
które były 6-letnie, zacznie funkcjonować 
jako 8-letnie. Dodatkowo mają powstać 
cztery nowe szkoły podstawowe i co za 
tym idzie – nowe obwody.

Dla uczniów szkół w „starych” ob-
wodach, nic się nie zmieni. Dziecko, 
które ukończyło w swojej szkole 
podstawowej szóstą klasę, będzie 
mogło kontynuować naukę w kla-
sie siódmej, a następnie ósmej.

Gdzie mają powstać  
nowe szkoły?

W Gimnazjum nr 3, przy ul. Jasno-
górskiej ma zostać utworzona Szkoła 

Podstawowa nr 6. Po zmianach w szkole 
mają być kontynuowane tradycje dwuję-
zycznego nauczania. W tej placówce ma się 
rozpocząć nabór do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej oraz rekrutacja uczniów do 
klasy 7 dla wszystkich chętnych z obwodu. 
Jednocześnie przeprowadzona analiza 
danych demograficznych w perspektywie 
długoletniej wskazuje,  że ze względu na 
niewielką liczbę dzieci w wieku szkolnym 
mieszkających w Śródmieściu, zasadne jest 
wygaszenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Księ-
cia Ziemowita. Aktualnie rozważana jest 
możliwość zlokalizowania w tym budynku 
Państwowej Szkoły Muzycznej.

Podobnie będzie wyglądała sytuacja 
w przypadku Gimnazjum nr 10 przy  
ul. Lipowej, które zostanie przekształco-
ne w Szkołę Podstawową nr 15. W nowej 
placówce 1 września 2017 r. naukę roz-
poczną pierwszaki zamieszkałe w utwo-
rzonym dla szkoły obwodzie. Mogą się 
do niej również przenieść 7-klasiści, 
mieszkający w jej obwodzie.

Przy ul. Orląt Śląskich, gdzie obec-
nie znajduje się VII Liceum Ogólno-
kształcące i Gimnazjum nr 7 (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 4), ma 
powstać Szkoła Podstawowa nr 4. 
Placówkę tworzy kilka odrębnych seg-
mentów, dzięki czemu z powodzeniem 
mogą tam funkcjonować liceum i szko-
ła podstawowa. Najmłodsi będą mieć 
zapewnione bezpieczeństwo i komfor-
towe warunki nauki.

Na osiedlu Kopernika, w miejscu 
dotychczasowego Zespołu Szkół Ogól-
nokształcąco-Ekonomicznych przy  
ul. Syriusza, ma powstać Szkoła Podsta-

wowa nr 19. W placówce dotychczas 
funkcjonuje Gimnazjum nr 11. Z uwagi 
na doskonałe zaplecze sportowe – w po-
bliżu znajduje się basen Olimpijczyk, 
a w sąsiedztwie dobiegają końca prace 
przy budowie areny lekkoatletycznej 
– placówka ma dobre warunki do pro-
wadzenia klas sportowych. Aby w pełni 
wykorzystać zaplecze sportowe i dydak-
tyczne, a także kubaturę budynku, zo-
stanie do niego przeniesione III Liceum 
Ogólnokształcące z ul. Gierymskiego 
(Szobiszowice). Dzięki temu uczniowie 
SP nr 19 będą mogli kontynuować na-
ukę w szkole średniej, m.in. w klasach 
sportowych, w ramach jednego zespołu. 
Zmiany będą obowiązywać od 1 wrze-
śnia 2017 r.

Więcej przestrzeni  
dla uczniów

Miasto, tam gdzie jest to możliwe, 
proponuje włączanie gimnazjów wraz 
z posiadanym zapleczem w struktury 
szkół podstawowych. Takie rozwiązania 
pozwolą młodszym dzieciom na ko-
rzystanie tak jak do tej pory z placów 
zabaw, obiektów sportowych, stołówek 
i świetlic, a starszym zapewnią dostęp do 
pracowni przedmiotowych. Systematycz-
nie modernizowane zaplecze oświatowe 
w całości będzie wykorzystywane przez 
dzieci i młodzież.

I tak na przykład Gimnazjum Sporto-
we w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 na Sikorniku zostanie włączone do 
Szkoły Podstawowej nr 23, wzbogacając 
tym samym bazę sportową szkoły.

Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 przy ul. Przed-
wiośnie, zostanie włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 14. Dzięki temu szkoła 
zyska nowe pomieszczenia i będzie mo-
gła pracować na jedną zmianę, a ucznio-
wie zyskają większy komfort nauki.

Gimnazjum nr 4 na Trynku, zostanie 
włączone do Szkoły Podstawowej nr 5 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. 
Jako, że budynki znajdują się po dwóch 
stronach ulicy Żwirki i Wigury, baza dy-
daktyczna gimnazjum pozwoli na realiza-
cję podstawy programowej w starszych 
klasach szkoły podstawowej.

– Dobro uczniów jest dla nas najważ-
niejsze. Zależy nam, aby rządowe reformy 
były wprowadzone tak, by wypracowane 
w ostatnich latach rozwiązania organiza-
cyjne, zmodernizowane i dobrze wyposa-
żone obiekty, mogły nadal służyć dzieciom. 
Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał 
nauczycieli, dobrą bazę i możliwości szkół. 
Zmiany kadrowe w szkołach, z którymi wła-
dze miasta muszą się zmierzyć, będziemy 
starali się ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum – podsumowuje Krystian Tomala.

Jeśli Rada Miasta przegłosuje projekt, 
a Kuratorium wyda opinię pozytyw-
ną, rodzice uczniów przyszłorocznych 
klas pierwszych, którzy mieszkają 
w nowoutworzonych obwodach 
szkolnych, będą mogli składać dekla-
racje od kwietnia 2017 roku.

 (mf)

EDUKACJA

W Gliwicach, podobnie jak w całej Polsce, gimnazja nie będą już prowadziły naboru do klas pierwszych. Szkoły 
podstawowe z 6-letnich zostaną zastąpione 8-letnimi. Uczniowie będą mogli dokończyć naukę w miejscu, w któ-
rym ją rozpoczęli. Taka propozycja zostanie przedstawiona gliwickiej Radzie Miasta, w związku z koniecznością 
przygotowania projektu nowej sieci szkół, wymuszonej reformą oświaty.

Reforma edukacji. Jak

W tym roku polskie szkoły czeka reforma oświaty. Zmiany obejmą również Gliwice
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będzie w Gliwicach?
Wraz z nowoutworzonymi szkołami podstawo-
wymi powstaną nowe obwody szkół. Rodzice 
dzieci zamieszkałych na ich terenie już od 
kwietnia będą mogli składać deklaracje,  
w których potwierdzą wolę swoich pociech  
do rozpoczęcia w przyszłym roku szkolnym 
nauki w klasie pierwszej.
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Gliwiczanki  
potrafią się bronić!

AKTUALNOŚCI

Rusza 24. edycja kursu samoobrony dla mieszkanek Gliwic. Ponad 2 tys. 
kobiet już skorzystało z bezpłatnego szkolenia pod okiem profesjonali-
stów i wie, jak się obronić. Czas na kolejne panie! Czeka 150 miejsc. 

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet 
jest częścią programu Bezpieczne Gliwice. 
Ma podnieść poczucie bezpieczeństwa 
wśród kobiet, umożliwić im nabycie 
podstawowych umiejętności obronnych 
i wypracować odpowiednie zachowania 
przydatne w sytuacji zagrożenia. Kurs 
rozpocznie się 26 stycznia i potrwa do 16 
marca. Zajęcia będą się odbywały w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących przy ul. Warszawskiej 
35 w poniedziałki i czwartki, w godzinach 
od 19.30 do 21.30. Zapisy na kurs ruszą już 
w czwartek 19 stycznia!

– Ze względu na konieczność zapo-
znania się z regulaminem zajęć oraz 
podpisania stosownego oświadczenia 
wymagane jest osobiste zgłoszenie swo-

jego uczestnictwa w siedzibie Centrum 
Ratownictwa Gliwice przy ul. Bolesława 
Śmiałego 2b w pokoju nr 120. Zapisać się 
można od 19 stycznia w godzinach od 7.30 
do 15.30. O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń – mówi Tomasz Koszela z Centrum 
Ratownictwa Gliwice, które wraz ze Strażą 
Miejską organizuje kurs.

Kurs przeznaczony jest dla gliwiczanek, 
które ukończyły 15 rok życia. W przypad-
ku osób niepełnoletnich wymagana jest 
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego. Na kursantki czeka 150 miejsc. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać na stronie www.crg.gliwice.pl lub 
pod numerem telefonu 32/301-97-44. 
Kurs jest finansowany ze środków budże-
tu miejskiego. (mf)

Minęło 25 lat od kiedy Gliwice i Dessau nawiązały współpracę. W tym czasie dużo się wydarzyło: Dessau połączyło się z pobliskim Rosslau, 
tworząc dwumiasto, a Gliwice zbudowały samorządną społeczność w nowej, wolnej Polsce. Z okazji rocznicy polsko-niemieckiego porozu-
mienia przedstawiciele gliwickiego samorządu odwiedzili Dessau-Rosslau i spotkali się z władzami miejskimi. 

Dessau w latach 1925–32 było sie-
dzibą słynnej uczelni artystyczno-rze-
mieślniczej – Bauhausu. Dawne szkolne 
zabudowania i domy mistrzów są wizy-
tówką miasta i obowiązkowym punktem 
wszystkich wycieczek odwiedzających 
kraj związkowy Saksonia-Anhalt. Również 
delegacja z Gliwic, przy okazji uczest-
nictwa w oficjalnych uroczystościach, 
odwiedziła wczesnomodernistyczne 
osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Törten 
zaprojektowane przez Waltera Gropiusa. 
Jednak to nie awangardowa architektura 
założyciela Bauhausu była celem wizyty 
reprezentacji Miasta Gliwice – 7 stycznia 
świętowano 25-lecie współpracy między 
Gliwicami a Dessau-Rosslau.

Na zaproszenie nadburmistrza Petera 
Kurasa do Niemiec przyjechał wicepre-
zydent Gliwic Krystian Tomala oraz radni 
Ryszard Buczek i Paweł Wróblewski. – Przez 
ostatnie lata pokazaliśmy, że odległość 
dzieląca nasze miasta nie jest przeszkodą 
w realizacji wspólnych planów i zamie-
rzeń. Nasi mieszkańcy spotykają się, by 
realizować projekty kulturalne i sportowe, 
a przedstawiciele samorządów uczestniczą 

w ważnych dla naszych miast wydarze-
niach – podkreślał podczas swojego prze-
mówienia Krystian Tomala. Na przestrzeni 
25 lat aktywnie współdziałały biblioteki 
i szkoły prowadzące wymiany uczniów i na-
uczycieli, a w 2015 roku Gliwice gościły 
kilkudziesięcioosobową grupę turystów 
z Niemiec, którzy oglądali najważniejsze za-
bytki naszego miasta. W tym samym roku 

obchodziliśmy także 25-lecie odrodzenia 
samorządu w Polsce – w uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele Dessau
-Rosslau. Wcześniej, w 2012 roku dele-
gacja z Gliwic uczestniczyła w obchodach 
800-lecia regionu Saksonia-Anhalt. Związki 
między naszymi miastami sięgają zresztą 
czasów wcześniejszych niż 1992 rok, gdy 
oba samorządy podpisały porozumienie 

o współpracy. Po II wojnie światowej część 
niemieckiej ludności zamieszkującej Gliwi-
ce przeniosła się właśnie do Dessau.

W Dessau-Rosslau działa, podobnie 
jak w Gliwicach, muzeum odlewnictwa 
artystycznego. Co ciekawe, niektóre 
z tamtejszych eksponatów zostały odlane... 
w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicz-
nych! Podczas wizyty w Niemczech przed-
stawiciele obu miast podjęli rozmowy na 
temat zorganizowania wspólnych wystaw.

25. rocznica podpisania umowy o współ-
pracy między Gliwicami a Dessau-Rosslau 
zaowocowała jeszcze kilkoma innymi pomy-
słami, które być może zostaną zrealizowane 
w niedalekiej przyszłości. Niemieccy biblio-
tekarze planują odnowienie współpracy 
z gliwicką MBP. Nasi niemieccy partnerzy 
zamierzają także zorganizować w Gliwicach 
obóz młodzieżowy. – Współpraca partner-
ska to także otwarcie się na świat i obalanie 
stereotypów. To uczestnictwo w procesie 
integracji europejskiej, w którym kontakty 
między mieszkańcami miast stanowią pod-
stawę budowania wspólnej Europy – dodał 
wiceprezydent Tomala podczas wizyty 
w Dessau-Rosslau.  (mm)
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Wiceprezydent Gliwic Krystian Tomala podczas wizyty w Dessau-Rosslau zwiedził między 
innymi ratusz wraz z wieżą i salą obrad. W miejscu dzisiejszej siedziby władz miejskich  
w XIII wieku znajdował się dom towarowy

Nawet do 500 zł miesięcznie pozostanie w portfelach rodziców, którzy 
korzystają z opieki żłobków prywatnych. W 2017 r. miasto przeznaczy 
dla siedmiu prywatnych żłobków dotację w wysokości 800 tys. zł.. Dla 
jednego dziecka to niższa opłata roczna nawet do 6 tys. zł.

Pod opieką gliwickich żłobków jest 
453 dzieci: 230 korzysta z czterech 
oddziałów miejskiego żłobka, a 223 
z ośmiu placówek niepublicznych (190 
miejsc jest dofinansowywanych z bu-
dżetu miasta, a 33 ze środków unijnych). 
Dzięki takiemu wsparciu rodzice płacą 
mniej. Tylko w 2017 r. na dofinansowa-
nie miejsc w placówkach niepublicznych 
miasto przeznaczy 800 tys. zł. Oznacza 
to, że średnio każde dziecko objęte 
dofinansowaniem z miejskich środków 
otrzyma wsparcie w wysokości około 
4,2 tys. zł rocznie, czyli około 350 zł mie-
sięcznie. To jeden z elementów polityki 
prorodzinnej prowadzonej przez gliwicki 
samorząd – wsparcie ma zachęcić do 
tworzenia kolejnych niepublicznych 
żłobków, a jednocześnie odciążyć ro-
dzinne budżety. Od początku br. miasto 
przeznaczyło 526 496 zł na wsparcie 
siedmiu placówek. Dotacja została przy-
znana od początku roku do 31 sierpnia 
2017 r. W drugiej połowie roku zostaną 
rozpisane konkursy na pozostałą część 

środków. Dzięki wsparciu miasta, każde-
go miesiąca rodzice płacą za żłobek od 
240 zł (Hakuna Matata) do 500 zł mniej 
(Gwiazdolandia).

– Wsparcie miasta jest dla nas bar-
dzo ważne. Znacznie odciąża budżet 
rodziców, którzy oddają dzieci pod naszą 
opiekę. Dostaję mnóstwo e-maili od ro-
dziców, którzy cieszą się z takiej dotacji 
– mówi Beata Wójcik, współwłaścicielka 
i dyrektor żłobka Gwiazdolandia.  (mf)
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Dotacje na żłobki prywatne, dzięki 
którym rodzice zapłacą mniej za 
opiekę nad swoimi dziećmi.
 Gwiazdolandia – 500 zł na dziecko 

(32 miejsca) 
 Bajkowy Dworek – 470 zł (18)
 Żłobek niepubliczny nr 1 – 400 zł 

(20)
 Miasteczko dzieci – 300 zł (32)
 Kraina Elfów – 300 zł (31)
 Akuku – 300 zł (29)
 Hakuna Matata – 240 zł (28)

Miasto dopłaca  
do żłobków
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1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016 r. o wspie-
raniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (DzU z 2016 r., poz. 1860). 
W Gliwicach wnioski w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 
4000,00 zł z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 
lub w czasie porodu, przyjmowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ops.gliwice.pl w zakładce  
„Za życiem”.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
informuje, że firma Remondis będzie dostarczać mieszkańcom 
zabudowy jednorodzinnej worki brązowe przeznaczone na od-
pady biodegradowalne. Worki w liczbie 13 sztuk  przysługujące 

na pierwsze półrocze 2017 r. tj. na czas obowiązywania aktualnej umowy 
z firmą Remondis, dostarczone będą w terminie do 15 lutego br.
Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych, wyłoniona w nim firma, dostarczy mieszkańcom pozostałe 13 worków 
brązowych na drugie półrocze 2017 r.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje,  
że w związku z wejściem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249), od  
1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu 
na usunięcie:
• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących wła-

sność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;

• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów  

nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Pozostałe zmiany można zobaczyć w opublikowanym Dzienniku Ustaw  

pod wskazanym linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1.

Oferta pracy na stanowisko:
kierownika Stacji Obsługi Pojazdów w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do obowiązków pracownika wynikających z pełnienia funkcji kie-
rowniczej będzie należało:

1. organizowanie pracy działu, w celu zapewnienia prawidłowego 
i terminowego wykonania obowiązków służbowych przez pod-
ległych pracowników;

2. realizacja zadań związanych z adaptacją społeczno-zawodową 
nowozatrudnionych pracowników;

3. udzielanie wyjaśnień i instruktażu pracownikom, dotyczących 
wykonywania przez nich zadań;

4. bieżąca weryfikacji i opracowywanie szczegółowych zakresów 
czynności podległych pracowników;

5. planowanie szkoleń podległych pracowników celem podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych oraz bieżąca weryfikacja wiedzy 
podległych pracowników;

6. ocena pracowników pod kątem prawidłowego wykonywania 
zadań;

7.   nadzór nad pracownikami oraz bieżąca kontrola efektów ich pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:
  1.       nadzór nad całokształtem prac zaplecza technicznego oraz warsztatami 

pomocniczymi wchodzącymi w skład zaplecza;
  2. nadzorowanie pracy narzędziowni oraz jej wyposażenia w od-

powiednie narzędzia;
  3. zabezpieczenie planowanej ilości sprawnych technicznie pojaz-

dów do ruchu i na rezerwę;
  4. nadzorowanie prawidłowego wykorzystania, zabezpieczenia 

i konserwacji urządzeń technicznych;
  5. organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, 

zniszczeniem, pożarem lub dewastacją całego majątku zaplecza 
technicznego, łącznie z taborem autobusowym przebywającym 
na terenie zakładu;

  6. nadzorowanie zabezpieczenia zaplecza technicznego pod wzglę-
dem BHP i ppoż;

  7. nadzorowanie prawidłowego przebiegu obsług codziennych, 
obsług technicznych i napraw bieżących;

  8.       nadzorowanie utrzymania pogotowia technicznego w pełnej spraw-
ności technicznej oraz jego prawidłowego wyposażenia;

  9. nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji remontowej i ma-
teriałowej robót i usług wykonywanych przez Stację Obsługi 
Pojazdów;

10.  organizowanie, sprawowanie nadzoru i odbiór prac.
Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zadań,
3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. dobra umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu Microsoft 

Office 2007),
7. umiejętności analityczne.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, 
komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, 
bardzo dobry poziom kompetencji osobowościowych, społecznych, 
poznawczych i menedżerskich, umiejętności organizacyjne.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– życiorys zawodowy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwa-

lifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać do 24 stycznia 2017 r. w sekretariacie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą roz-
patrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy speł-
niają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-00.

Informacja dotycząca zmian w zakresie ustawy 
o ochronie przyrody i ustawy o lasach

KOMUNIKATYOferTA prAcY

Wiedeński karnawał jest 
synonimem elegancji i wy-
rafinowanej zabawy. Żeby 
poznać tradycję muzykowa-
nia w lekkim i tanecznym 
stylu, nie trzeba jechać do 
Wiednia – Zespół Muzyki 
Salonowej eleganza zapra-
sza 4 lutego na specjalny 
karnawałowy koncert.

Zespół Muzyki Salonowej 
Eleganza powstał na bazie Gliwic-
kiej Orkiestry Kameralnej w 2016 
roku. W repertuarze artystów 
znajdują się same przeboje, 
czyli przede wszystkim utwory 
taneczne, między innymi walce, 
polki, czardasze. Eleganza sięga 
po utwory znanych mistrzów (Jo-
hann Strauss, Wolfgang Amadeusz 
Mozart) i kompozytorów nieco 

zapomnianych, takich jak Gerhard 
Winkler czy Oscar Fetrás.

Wiedeński koncert karnawa-
łowy zaplanowano na 4 lutego 
o godz. 18.00. – Zespół zaprezen-
tuje muzykę, która z ogromnym 
powodzeniem rozbrzmiewała 
w salonach XIX-wiecznej Europy, 
w szczególności Wiednia, i była 
obecna na wielu wykwintnych 
noworocznych i karnawałowych 
balach – zapowiada Waldemar 
Staniczek, skrzypek Eleganzy. Wy-
stęp odbędzie się na Scenie Bajka 
(kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3).

Za najwyższy poziom wyko-
nawczy koncertu odpowiadają 
muzycy, którzy na co dzień 
zasilają najlepsze zespoły orkie-
strowe w kraju, między innymi 
orkiestrę Sinfonia Varosovia, 
Filharmonię Śląską i Narodową 
Orkiestrę Symfoniczną Polskiego 
Radia. W Eleganzie występują: 
Kamil i Waldemar Staniczkowie 
(I i II skrzypce), Franciszek Skóra 
(wiolonczela), Bogusław Pstraś 
(kontrabas), Czesław Kasperek 
(klarnet) i Mirella Malorny (for-
tepian). (mm)

Prof. edward Nęcka jest psychologiem, który stwo-
rzył formalną koncepcję inteligencji. O tym, jakie 
znaczenie dla przetwarzania informacji ma central-
ny układ nerwowy, naukowiec opowie 26 stycznia 
podczas wykładu z cyklu „Wszechnica PAU”.

Prof. Nęcka jest uznanym 
specjalistą w zakresie psy-
chologii ogólnej i poznawczej, 
zajmuje się między innymi 
problematyką twórczości. 
Bada zasady funkcjonowania 
umysłu i samokontroli. Pod-
czas spotkania w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a) prof. 
Nęcka opowie o roli inteligen-
cji. Zgodnie z jego koncepcją 
aspekty inteligencji wiążą się 
z poziomami przetwarzania 
informacji – od transmisji 
impulsów nerwowych po 
rozbudowane oceny faktów 
i wartości.

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 16.00. Cykl Polskiej Aka-
demii Umiejętności i Muzeum 
w Gliwicach popularyzuje osią-
gnięcia naukowców i ludzi kul-
tury. Wstęp jest wolny.  (mm)

Niech
żyje bal!

Inteligencja  
ma znaczenie
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Podczas styczniowego Podwieczorku muzycznego w Wil-
li Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) przeniesiemy się do euro-
pejskich stolic, śladem najbardziej widowiskowych kar-
nawałów. Usłyszymy walce, czardasze, tanga i bakarole.

W muzycznej podróży do 
Wiednia, Paryża, Berlina, Lon-

dynu, Wenecji i Barcelony będą 
nam towarzyszyć znakomite śpie-

waczki oraz pianistka. 29 stycznia 
usłyszymy Justynę Dylę (sopran) 
i Renatę Dobosz (mezzosopran) 
oraz Halinę Mansarlińską (forte-
pian). Wszystkie artystki są na co 
dzień związane z Operą Śląską. 
W programie koncertu, który 

rozpocznie się o godz. 16.00, 
znajdą się najpiękniejsze melodie 
europejskiego karnawału.

Organizatorem cyklu „Podwie-
czorki muzyczne w Willi Caro” jest 
Klub Inicjatyw Kulturalnych. 
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OGłOSZeNIA

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

•  hartownik 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
min. 2 lata, obsługa pieców hartowniczych, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice,

•  sprzątaczka 
wykształcenie: zawodowe, doświadczenie: 
min. 2 lata, zakres obowiązków: utrzymanie 
czystości w obiektach teatru, sprzątanie biur, 
sceny, widowni, toalet itp., umowa zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice,

•  fryzjer 
wykształcenie zawodowe lub średnie, 
mile widziane doświadczenie, dyplom 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawo-
dowego, fryzjerstwo, stylizacje włosów, 
barber, dwie zmiany, miejsce pracy: Gli-
wice, ul. Jasna,

•  glazurnik/kafelkarz/płytkarz 
wykształcenie: brak wymagań, 3 lata do-
świadczenia zawodowego, układanie pły-

tek ceramicznych oraz wykonywanie innych 
czynności potrzebnych do wykończeń ła-
zienek, jedna zmiana, praca w Gliwicach  
oraz w promieniu do 40 km od Gliwic,

•  kucharz 
wykształcenie zawodowe gastronomicz-
ne, min. rok doświadczenia w żywieniu 
zbiorowym, znajomość HACCP, książeczka 
sanepidowska, umiejętność pracy w zespo-
le, zakres obowiązków: przygotowywanie 
posiłków zgodnie z recepturami, właściwe 
wydawanie i rozdział gotowych potraw 
zgodnie ze stanem żywienia, utrzymywanie 
czystości stanowiska pracy, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  przedstawiciel handlowy 
wymagane doświadczenie w pracy na 
stanowisku przedstawiciela handlowego 
w branży: automatyka, hydraulika, pneu-
matyka, umiejętność obsługi komputera 
- praca w CRM-ie, edytorze tekstu i arkuszu 

kalkulacyjnym, samodzielne organizowanie 
pracy własnej, realizacja wyznaczonych 
celów, zakres obowiązków: zarządzanie 
oddziałem firmy, pozyskiwanie nowych 
klientów, spotkania z klientami, raportowa-
nie sprzedaży, tworzenie ofert i zamówień 
dla kontrahentów, jedna zmiana, praca na 
terenie Gliwic,

•  operator produkcji  
wykształcenie min. zawodowe, mile wi-
dziane średnie techniczne, min. roczne do-
świadczenie w pracy na produkcji, prawo 
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do pracy 
na wysokości – 3 m, mile widziane upraw-
nienia do obsługi wózków widłowych, suw-
nic, żurawi, zakres obowiązków: załadunek 
zasobników, obsługa paneli sterowania, 
kontrola jakości, kontrola wyrobów goto-
wych, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
strefa ekonomiczna.

Oferty z 12 stycznia 2017 r.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy 
na stanowisku pracownika socjalnego

w pełnym wymiarze etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna;
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych 

form wsparcia;
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

wych osobom, które dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie pokonywać przyczyny 
trudnej sytuacji życiowej;

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa 
w realizacji ww. zadań;

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspiro-
wanie działań samopomocowych w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb życiowych osób, 
rodzin, grup i środowisk społecznych;

6. współpraca i współdziałanie z innymi specja-
listami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym sta-
nowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 

art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163 z późn. 
zm.);

2. obywatelstwo polskie;
3. pełna zdolność do czynności prawnych  

oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych;

4. znajomość obowiązujących przepisów praw-
nych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz doku-
mentów i wytycznych dotyczących realizacji 
wsparcia z zakresu włączenia społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, 

odpowiedzialność.
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV);
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie;

3. list motywacyjny;
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym 
zaświadczenia o ukończonych kursach i szko-
leniach; 

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy  
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie;

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za 
przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne;

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym 
na wykonywanie pracy na stanowisku pracow-
nika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny 
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem". CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922.)".
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
6 lutego 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracownika  
socjalnego”.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-96-27 lub 32/335-
96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych  

bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

Zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu  

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji  

powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy  

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem  
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

OferTY prAcY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: nr ref.: BOK/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia, 
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy z systemami  

zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

• umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów i w oparciu  

o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym BOK/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

nabór nr KD.210.5.2017.KM-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych eta-
pów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 lutego 2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 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.210.6.2017.KM-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji 

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych eta-
pów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności

Dokumenty należy składać do 10 lutego 2017 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 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.

KOMUNIKAT

Zarząd Przedsiębiorstwa  
Remontów Ulic i Mostów SA
rozważa możliwość zakupu:                                             

1.  koparko-ładowarki:
Podstawowe dane:
• sterowanie za pomocą joystic-

ków;
• masa własna 7-8 t;
• 3 łyżki robocze – łyżka przednia 

otwierana o poj. ok. 1,2 m3, 0,6 
m, skarpowa ok. 1,5 m,  
tylna 0,3-0,4 m;

• ramię robocze teleskopowe;
• widły do podnoszenia palet;
• możliwość podpięcia młota 

hydraulicznego;
• opcja: zamiatarka;
• szybki montaż osprzętu;
• klimatyzacja w standardzie.
2.  koparki kołowej:
Podstawowe dane:

• sterowanie za pomocą joystic-
ków;

• masa własna 20-22 t;
• 3 łyżki robocze - 0,8 m3, 1,2 m3, 

skarpowa ok. 1,5 m;
• głębokość kopania – ok. 5 m;
• możliwość podpięcia młota 

hydraulicznego;
• szybki montaż osprzętu;
• klimatyzacja w standardzie.
3.  rozsypywacza grysu do walca:
Podstawowe dane:
• szerokość posypywania ok. 2000 

mm, 
• pojemność zasobnika na grys 

ok. 0,8 m3,
• cena oferta powinna uwzględ-

niać koszty montażu.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert:  
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.  

Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03 wew. 140

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: przy ul. Toszeckiej/ul. Uszczyka w Gliwi-
cach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 667, obr. Kłodnica, użytek Bp – zurbanizowane 

tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o pow. 
gruntu 0,0630 ha z KW nr GL1G/00033909/9,

• działka nr 680/3 obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,4398 ha z KW nr GL1G/00033909/9,

• działka nr 955/2 obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. gruntu 0,0282 ha z KW nr GL1G/00048768/6.

Powierzchnia łączna 0,5310 ha. Księgi wieczyste prowadzone 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowy teren położony jest w północnej części miasta 
Gliwice, w rejonie ulic Uszczyka i Toszeckiej. Teren niezabu-
dowany, posiada kształt nieregularny zbliżony do kwadra-
tu. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa  
oraz mieszkaniowo-usługowa, niedaleko przebiega ważny 
szlak komunikacyjny o dużej przepustowości tj. DK88. Teren 
niezagospodarowany, obecnie jest w części wykorzystywany 
na potrzeby trwającej budowy na działkach sąsiednich – 
budowa kanalizacji deszczowej, zgoda z 1 kwietnia 2016 
r. – ważna jeden rok. Jednocześnie zawarto porozumienie, 
na podstawie którego Miasto Gliwice przejmie zrealizowa-
ną sieć kanalizacyjną. W przypadku zbycia nieruchomości 
zgoda nie wygasa.
Ponadto na działce nr 667 usytuowany jest częściowo kiosk 
handlowy, wybudowany w oparciu o pozwolenie na budowę.
W niewielkiej części na terenie działek nr 955/2 i 680/3, 
obręb Kłodnica usytuowana jest wiata przystankowa ko-
munikacji miejskiej.
Przez działki przebiegają liczne sieci uzbrojenia terenu  
oraz urządzenia infrastruktury technicznej m.in. stanowiące 
zasilanie stacji transformatorowej posadowionej na działce 
nr 681 (uwaga: działka nr 681 nie stanowi własności miasta 
Gliwice i nie jest przedmiotem niniejszego przetargu). Biorąc 
pod uwagę ukształtowanie terenu, obejmujące m.in. skarpę 
przebiegającą przez działkę 680/3 oraz liczną infrastrukturę 
techniczną mogą wystąpić utrudnienia w zagospodarowaniu 
przedmiotowego terenu.
Przedmiotowy teren obecnie posiada dostęp do drogi 
publicznej poprzez istniejący zjazd na działkę nr 680/3  
z ul. Uszczyka, jednakże warunki skomunikowania tych 
terenów powinny zostać uzgodnione indywidualnie przez 
przyszłego inwestora w zależności od planowanego prze-
znaczenia nieruchomości oraz struktury i natężenia ruchu, 
który będzie w związku z tym generowany. Nie jest moż-
liwe skomunikowanie przedmiotowych działek od strony  
ul. Toszeckiej z uwagi na bliskość skrzyżowania oraz lo-
kalizację zatoki autobusowej. Ponadto w przypadku, gdy 
planowana na ww. nieruchomościach inwestycja będzie 
generowała ruch samochodowy o dużym natężeniu, np. 
zabudowa handlowo-usługowa, koniecznym będzie m.in. 
przeprowadzenie zmiany stałej organizacji na skrzyżowa-
niu ul. Toszeckiej, ul. Uszczyka i ul. Floriańskiej poprzez 
budowę sygnalizacji świetlnej wraz z jej skoordynowa-
niem z sygnalizacjami na skrzyżowaniach sąsiednich.
Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: kanali-
zacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, ciepłociąg.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia tere-
nu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. 
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nierucho-
mości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu 
z właścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134). Usunięcie 
drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/ko-
niecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycz-
nym nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości:
Teren obecnie wykorzystywany jest w części na potrzeby 
trwającej budowy na działkach sąsiednich – budowa kanali-
zacji deszczowej, zgoda z 1 kwietnia 2016 r. – ważna jeden rok. 
Jednocześnie zawarto porozumienie PU.7021.7.105.2014  
z 9 kwietnia 2016 r. (z aneksami), na podstawie którego 
Miasto Gliwice przejmie zrealizowaną sieć kanalizacyjną. 
W przypadku zbycia nieruchomości zgoda nie wygasa. 
Jednocześnie nowy właściciel po zrealizowaniu budowy 
kanalizacji deszczowej będzie zobligowany do ustanowie-
nia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności 
z uwagi na przebieg sieci na rzecz Miasta Gliwice / nie-
ruchomości władnącej.
Ponadto na działce nr 667 usytuowany jest częściowo kiosk 
handlowy, wybudowany w oparciu o pozwolenie na budowę 
nr AU-7353/837/2004 z 12 sierpnia 2004 r. Z posiadanych 
archiwalnych akt wynika, że kiosk został posadowiony zgod-
nie z zatwierdzonym projektem budowlanym (na podsta-
wie umowy dzierżawy nr 2283/GN-ID/72243/2004 oraz 
decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Gliwice nr PU-
55447/00004/04 z 18 maja 2004 r.).
W niewielkiej części na terenie działek nr 955/2 i 680/3, obr. 
Kłodnica, usytuowana jest wiata przystankowa komunikacji 
miejskiej. Przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieogra-
niczona w czasie i nieodpłatna służebność gruntowa.
W związku z zakończeniem budowy nowej sieci ciepłow-
niczej ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność 
przesyłu na działkach 667, 680/3 i 955/2, polegającą na 
prawie korzystania z części obciążonej nieruchomości 
w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń 
ciepłowniczych na niej posadowionych, wchodzących 
w skład Przedsiębiorstwa Spółki Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dot. służebności dostępne  
są w księgach wieczystych pod wskazanymi numerami:  
KW nr GL1G/00033909/9, KW nr GL1G/00048768/6.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Działki nr 667, 680/3, 955/2, obr. Kłodnica, położone są na 
terenie, na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. 
Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowi-
ce i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2909. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki 
nr 667, 680/3, 955/2, obr. Kłodnica, znajdują się na terenie 
opisanym symbolem:
1 MU – co oznacza: tereny mieszkaniowo – usługowe o śred-
niej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów o symbolach od 1 MU do 4 MU plan ustala:
Przeznaczenie podstawowe:
 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 – działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
 – zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 
służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody;
 – dojścia, dojazdy, parkingi i garaż;
 – sieci infrastruktury technicznej.
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który objęty 
jest zasięgiem ścisłego obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postą-
pienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 926 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 9260,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
20 kwietnia 2017 r.
I ustny przetarg odbył się 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a i zakończył się 
wynikiem negatywnym.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 92 600,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 667, 680/3, 955/2 obr. 
Kłodnica oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 15 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

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

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem); zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

10. Dodatkowe informacje:
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do za-
płaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2844/2016  
z 24 maja 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami tel. 32/338-64-10.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

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 2016 r., pOZ. 2147)

że 22 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, odbędzie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 757/2, obręb Ostropa Południe, położonej 
w Gliwicach przy ul. Stara Cegielnia 15, o powierzchni 0,7883 ha, zapisanej w KW nr 
GL1G/00036434/9, stanowiącej własność miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości*: 549 000,00 zł*
Wadium: 54 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 5490,00 zł
* Cena nieruchomości 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 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3681/16 
z 8 listopada 2016 r. Sprzedaż nieruchomości odbywa się 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 
r., poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej jako działka 757/2, obręb Ostro-
pa Południe, o powierzchni 0,7883 ha, użytek:  „Bi” – inne 
tereny zabudowane, zapisanej w KW nr GL1G/00036434/9.
2. Opis nieruchomości:
Działka nr 757/2, obręb Ostropa Południe, położona jest 
w Gliwicach przy ul. Stara Cegielnia 15. Przedmiotowa 
działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zielone, zabu-
dowa mieszkaniowa, magazynowa oraz usługowa.
Nieruchomość zabudowane jest budynkiem dawnej chlewni 
oraz połączonymi budynkami magazynowymi, w pozostałej 
części stanowi grunt  utwardzony płytami betonowymi oraz 
porośnięty dziko rosnącą roślinnością. Łączna powierzch-
nia użytkowa budynków: 2975,90 m2. Stan techniczny 
budynków – zły. Na terenie nieruchomości znajdują się 
podziemne zbiorniki.
Z uwagi na zły stan budynków przeprowadzenie wizji we-
wnątrz budynków jest niemożliwe ze względów bezpieczeń-
stwa. Do wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy 
zastosował podejście mieszane, metodę kosztów likwidacji.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie 
usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134 
z późn. zm.). Usunięcie drzew i krzewów może wiązać się 
z naliczeniem opłat/koniecznością uzyskania zezwolenia 
Prezydenta Miasta Gliwice.
Na działce znajduje się budynek stacji transformatorowej 
G658. Przedmiotowy budynek wraz z wyposażeniem we-
wnętrznym stanowi własność spółki Tauron Dystrybucja 
SA i nie stanowi przedmiotu zbycia. Przed sprzedażą działki 
757/2 – na rzecz spółki Tauron Dystrybucja SA – planowane 
jest ustanowienie służebności przesyłu dla stacji transforma-
torowej wraz z terenem do jej obsługi oraz linii kablowych 
SN i nN. Powierzchnia służebności ok. 25 m2.
W zasięgu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenerge-
tyczna, gazowa, wodociągowa, teletechniczna oraz kanaliza-
cyjna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłączenie do 
sieci odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel działki zobowiązany 
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
3. Dojazd:
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z działki  
nr 757/2, obręb Ostropa Południe:
1) poprzez nr 757/3, obręb Ostropa Południe (stanowiącą 

własność miasta Gliwice, przeznaczoną w planie miejsco-
wym pod drogę) i drogę niepubliczną ul. Witosa (działkami 
w obrębie Wójtowa Wieś: nr 788 – własność miasta Gli-
wice, 699 – własność Skarbu Państwa i 787 – własność 
miasta Gliwice), do drogi publicznej – ul. Daszyńskiego, 
zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu (dla samocho-
dów do 2,5 T) w miejscu istniejącego włączenia;

2) poprzez działkę nr 757/1 (stanowiącą własność miasta 
Gliwice, przeznaczoną w planie miejscowym pod drogę) 
i drogę niepubliczną ul. Stara Cegielnia (działką nr 827 
obręb Ostropa Południe – po uzyskaniu zgody na przejazd 
od właściciela prywatnego oraz działkami w obrębie 
Ostropa Południe nr 760 – własność Skarbu Państwa 
i 825 – własność miasto Gliwice) do drogi publicznej ul. 
Daszyńskiego w miejscu istniejącego włączenia.

Ewentualna realizacja inwestycji na przedmiotowych dział-
kach winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenie  nieru-
chomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej 
przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nie-
ruchomość będzie generowała.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania:
Zgodnie z obowiązującym od 27 sierpnia 2011 r. miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyj-
nego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachod-
niej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 (uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r.) 
działka nr 757/2, obręb Ostropa Południe, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem:
• 6 MU – co oznacza:
 Tereny mieszkaniowo – usługowe o średniej inten-
sywności zabudowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MU do 9 MU usta-
lone zostało:
1) Przeznaczenie podstawowe:

 a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednoro-
dzinna,

 b) działalność usługowa i usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:

 a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekre-
acyjne służące obsłudze mieszkańców oraz  przydo-
mowe ogrody;

 b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże;
 c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Przedmiotowy teren położony jest w granicach:
 – obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów 

budowlanych oraz  naturalnych, związanym ze strefą od 
lotniska;

 – strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 54 900,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 757/2 obręb Ostropa 
Południe”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 16 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

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

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

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

7. Dodatkowe informacje:
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 21 kwietnia 
2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy-
stąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu 
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie 
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprze-
daży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, 
jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21 deklaracji podatkowej lub informacji w za-
kresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami w siedzi-
bie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

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

preZYDeNT MIASTA GLIWIce

OGŁASZA,
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

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

preZYDeNT MIASTA GLIWIce

INfOrMUje,

wynajęcia:
•	 nr 780 do 20 stycznia 2017 r. •	 nr 783–784 do 25 stycznia 2017 r.

OGłOSZeNIA

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

MIeSZKALNe

UŻYTKOWe

LOKALe NA SprZeDAŻ

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

 □ UL. ZWyCIĘSTWA 45, lokal nr 7, pod-
dasze, pow. 64,78 m2, 3 pomieszczenia,  
2 komórki, korytarz, pomieszczenie 
sanitarne
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 280,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.10 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. PRyMASA STeFANA WySZyŃSKIe-
GO 9, lokal nr IV, parter, pow. 30,45 m2, 
1 pomieszczenie użytkowe, 2 korytarze, 
umywalnia i WC
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 500,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 9.20 do 9.30 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. MIKOłOWSKA 22, lokal nr II, par-
ter, pow. 110,74 m2, 4 pomieszczenia 
użytkowe, 2 pomieszczenia sanitariatów

Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 243 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 11.30 
do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. PSZCZyŃSKA, garaż nr 5 usytuowany 
na północ od ul. Pszczyńskiej, parter, 
pow. 16,16 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ AL. WOJCIeCHA KORFANTeGO 23A,  
lokal nr I, parter, I piętro, pow. 174,84 m2,  
8 pomieszczeń, 2 pomieszczenia sani-
tarne, hall, wiatrołap
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 324 571,00 zł
Wadium: 16 300,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

 □ UL. ZWyCIĘSTWA 16-18, lokal nr 13,  
III piętro, pow. 62,89 m2 + piwnica – 
12,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój i pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 500,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 9.40 do 9.50 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. OKOPOWA 8, lokal nr 1a, I piętro, 
pow. 82,25 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
2 przedpokoje, łazienka z WC, komórka
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 200,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 8.30 do 8.40 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 
15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. TOSZeCKA 33, lokal nr 4, II piętro, 
pow. 118,73 m2, 5 pokoi, kuchnia,  
łazienka, WC, przedpokój
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 198 160,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł

Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 13.30 
do 13.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy  
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. LIGONIA 4, lokal nr 4, poddasze, 
pow. 37,41 m2, 1 pokój, kuchnia, spi-
żarka, komórka, WC
Termin przetargu: 26 stycznia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 400,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2017 r. od godz. 12.30 
do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 stycznia 2017 r.

 □ UL. ZyGMUNTA STAReGO 39, lokal nr 3a,  
I piętro, pow. 25,66 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem do WC usytuowanego na 
klatce schodowej (w częściach wspól-
nych nieruchomości)
Termin przetargu: 16 lutego 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 3 lutego 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 lutego 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 10 lutego 2017 r.

NIerUchOMOścI

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej części nieruchomości – ozna-
czonej jako 
• działka nr 1076/2, obręb bojków, o po-

wierzchni 0,1126 ha, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Spacerowej, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00039689/2.

Termin przetargu: 7 lutego 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 86 800,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 8700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
_______________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako 
• działki nr 224/1 i 234/1 obręb Sikornik,  

o łącznej powierzchni 0,0472 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej nr 
GL1G/00033240/1, stanowiącej własność 
miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na 
wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 21 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 371 200,00 zł
* Cena nieruchomości 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 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 37 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2017 r.
_______________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 444, obręb bojków, o po-

wierzchni 0,2386 ha, położonej w Gliwi-
cach na południe od ul. św. brata Alber-
ta, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00037445/6.

Termin przetargu: 8 lutego 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 516 400,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
Wadium: 51 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
_______________________________________________
III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści niezabudowanych części nieruchomości, położonych  
w Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: 
• działka nr 512/2, obręb boj-

ków, o powierzchni 0,0436 ha, KW 
GL1G/00036901/4 oraz działka nr 1655/2 
obręb bojków, o powierzchni 0,0063 ha, 
KW GL1G/00038160/1. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 obręb bojków.
Termin przetargu: 21 lutego 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 55 100,00 zł
* Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2017 r.

NIerUchOMOścI NA SprZeDAŻ

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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo 
budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym 
przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe, w 
dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od 34,86 
m2 do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. Mieszkania  
w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:
•  w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych 

Wałów 11 w Gliwicach,

•  lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy biuro@
zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej szcze-
gółowych informacji na temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać rów-
nież telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-
29-913, 32/339-29-964, 32/339-29-965.

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokal użytkowy położony przy ul. Wieczorka 31/U6.
Lokal użytkowy, ul. Wieczorka 31/U6, parter, o pow. 
użytkowej 104,74 m2, składający się z sześciu pomiesz-
czeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze, 2 x WC). Wyposażony 
jest w instalacje wod-kan, c.o., elektryczną. Lokal w sta-
nie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni:  
15,00 zł
Wadium: 4713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 26 stycznia 2017 r. o godz. 14.30 
do 15.00.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetar-
gu odbędzie się 31 stycznia 2017 r. od godz. 9.00 do 
10.00 w pokoju 101-103, I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice. Przetarg odbędzie się 
31 stycznia 2017 r. godz. 10.30 w pokoju 101-103,  
ul. Dolnych Wałów, 11 Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. wpłacenie wadium na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank Śląski SA  
IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu (załącznik nr 1), wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2), założenie oświadczenia zgodnie 
z załącznikiem nr 3 oraz 4;

3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto 
albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej wystawio-
nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowa-
dzeniu działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium 
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestni-
ka przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialne poświadczone upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy 
najmu można zapoznać się na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych, 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

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

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu,

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

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia 
umowy najmu oraz wpłacenia kaucji tj. sześciomie-
sięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną) 
w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwo-
łania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach   
informuje,  

że 30 stycznia 2017 r., (poniedziałek)  
Zakład będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00.

http://www.zgm-gliwice.pl
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I ustny przetarg nieograniczony
Przetarg odbędzie się 7 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 34. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieru-
chomości - oznaczonej jako działka nr 652, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0404 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul. Kasprowicza i ul. Odrowążów, stanowiącej własność 
miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00031915/0.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 77 000,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Minimalne postąpienie: 770,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
Działka oznaczona numerem 652, obręb Sośnica, zapisana 
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00031915/0.
2. Opis nieruchomości:
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 652, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0404 ha, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane.
Działka nr 652, obręb Sośnica, położona jest w Gliwicach 
przy ul. Kasprowicza i ul. Odrowążów. Nieruchomość 
znajduje się we wschodniej części miasta, w otoczeniu 
terenów zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z koncepcją 
dróg rowerowych w Gliwicach wzdłuż ulicy Odrowążów 
planuje się budowę trasy rowerowej nr 33.
Działka posiada kształt nieregularny. Teren działki utwar-
dzony jest kostką betonową i funkcjonuje jako parking. 
Informujemy, że nawierzchnia z kostki brukowej została 
wybudowana przez dzierżawcę nieruchomości (umowa 
dzierżawy zawarta była do 30 czerwca 2016 r.), bez zgody 
właściciela nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroener-
getyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz 
kanalizacyjna. Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt na-
bywcy nieruchomości.
Odwodnienie działki w gestii właściciela nieruchomości. 
Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowej działki 
do kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach sko-
munikowanie działki 652, obręb Sośnica, winno odbywać 
się poprzez działkę nr 653 do ulicy Kasprowicza zjazdem 
istniejącym lub poprzez działkę nr 658 do ulicy Odrową-
żów zjazdem istniejącym, pod warunkiem uprzedniego 
uzyskania prawa przejazdu przez nieruchomości pośrednie 
(np. w formie służebności drogowej).
Warunki włączenie nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia 
i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r.  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę So-
śnica – północ przeważająca część działki nr 652, obręb 
Sośnica znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
12 MW – co oznacza:
Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej,
które zaliczane są do terenów adaptacji i uzupełniania 
istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów, oznaczonych symbolami 01 MW; 02 MW; 
05 MW – 26 MW, ustalone zostało następujące prze-
znaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość;
b) usługi.
Dla ww. terenów obowiązują m.in. następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia, zapisane w §17 ust.3 pkt 1), 3) 
i 4) tekstu planu:
„1) na terenach o symbolach 01 MW; 02 MW; 06 MW – 15 

MW; 17 MW – 19 MW:
 a) dopuszcza się urządzanie usług wyłącznie w budyn-

kach mieszkalnych,
 b) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się je-

dynie w przyziemiach i parterach budynków;
 (…)
3) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza  

dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i in-
nych o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia;

4) zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

Dla terenu, oznaczonego symbolem 12 MW, wyznaczone 
zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, 
m.in. od ul. Odrowążów i ul. Kasprowicza.
Pozostała, niewielka część działki nr 652, obręb Sośnica, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
25 KDD – opisanym jako:
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, które zalicza-
ne są do terenów infrastruktury i komunikacji.
Dla terenów, oznaczonych symbolami 01 KDD – 48 KDD, 
ustalone zostało następujące przeznaczenie podstawowe:
1) droga publiczna.
W przyszłości część działki nr 652, obręb Sośnica, ozna-
czona w planie miejscowym symbolem 25 KDD może 
zostać wydzielona oraz przeznaczona do nabycia na rzecz 
miasta Gliwice za cenę odpowiadającą wartości rynkowej 
nieruchomości drogowych.

Z uwagi na niewielką powierzchnię działki (404 m2) i ogra-
niczenia wynikające z wyznaczonej w planie linii zabudowy 
od ul. Odrowążów, realizacja zabudowy zgodnie z ustale-
niami planu może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Działka nr 652, obręb Sośnica, w ww. planie położona 
jest w granicach:
– obszaru górniczego „Sośnica III”,
– ścisłego obszaru rewitalizacji,
– strefy ochrony konserwatorskiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 7700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 652 obręb 
Sośnica, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy 
oraz NIP, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
2 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

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

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

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

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 6 kwietnia 2017 r. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieruchomości - zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3531/16  
z 4 października 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu 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).

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

OGłOSZeNIA
NIerUchOMOścI

że 20 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie 
się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice obejmującej zabudowaną działkę nr 86, obręb 
Przyszówka i niezabudowaną działkę nr 87, obręb Przyszówka, zapisaną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00118278/6.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 728 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 16 400,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT:  
711 600,00 zł
Wadium: 72 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 7280,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), stanowi 2,25% 
ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej ustawy, nie-
ruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT stanowi 97,75% ceny wywoławczej nieru-
chomości brutto.
Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 87 oraz 
zabudowaną działkę nr 86 została przeznaczone do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr PM-3725/16 z 18 listopada 2016 r.
Opis nieruchomości:
Budynek przy ul. Partyzantów 30 to były lokal gastronomiczny 
funkcjonujący pod nazwą „Karczma pod Strzechą”. Powierzch-
nia użytkowa nieruchomości wynosi 255,14 m2.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe,
• część budynku, pod kuchnią, podpiwniczona, ściany 

murowane, posadzka betonowa,
• ściany zewnętrzne – ceglane, zróżnicowane grubością 

od 63 do 20 cm,
• dach drewniany, kryty dachówką,
• schody – betonowe i drewniane,
• kominy murowane z cegły,
• posadzki betonowe, wykończone płytkami ceramicznymi 

i okładzina kamienną,
• stolarka – okna PCV, drewniane, PCV.
Stan techniczny budynku został określony jako dobry.
Nieruchomość złożona z dwóch działek geodezyjnych: za-
budowanej działki nr 86, obręb Przyszówka, o powierzchni 
0,0835 ha, użytek „Bi” oraz działki niezabudowanej nr 87, 
obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0056 ha, użytek „Bi”. Łączna 
powierzchnia działek wynosi: 0,0891 ha.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała nr 
XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) 
teren położony przy ul. Partyzantów 30, obejmujący działkę nr 
86 i 87, obręb Przyszówka, oznaczony jest symbolem 7MW – co 
oznacza: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) nieuciążliwe usługi w parterach budynków,
b) nieuciążliwe usługi wolnostojące dla obsługi istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej – wzdłuż istniejących ulic,
c) mała architektura,
d) zieleń urządzona,
e) niezbędne dojazdy, parkingi i garaże, w tym podziemne,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej

 (…)
Warunki i zasady zagospodarowania terenów:
 (…)
b) dopuszcza się zachowanie i modernizację istniejącej za-

budowy usługowej; z warunkiem utrzymania na całości 
działki minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej.

 (…)
Jako przeznaczenie podstawowe należy rozumieć zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, która zajmuje ponad 50% po-
wierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych 
obiektów w granicach poszczególnych nieruchomości zabudo-
wanych i przeznaczonych pod zabudowę.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w granicach:
 – Obszaru Rewitalizacji Łabędy,
 – Dolin (rzeki Kłodnicy i jej dopływów).
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje się 
przyszłościowo wzdłuż ulicy Wolności i później Partyzantów 
(w kier. ulicy Narutowicza) budowę trasy rowerowej nr 195 
(zachodnia strona działek nr 86 i 87). Jej szczegółowy przebieg 
będzie znany po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Partyzan-
tów, natomiast dojazd do nieruchomości powinien odbywać 
się istniejącym zjazdem poprzez działkę nr 87 i działkę nr 1030, 
obręb Przyszówka, która stanowi własność Skarbu Państwa. 

Kwestię formalną dotyczącą korzystania z dz. nr 1030, obręb 
Przyszówka, nowy nabywca powinien uregulować we wła-
snym zakresie.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się  
ze stanem nieruchomości w terenie i planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną 
pod nr 32/338-64-12 lub 32/338-64-05 (sekretariat) o chęci 
oględzin nieruchomości w danym terminie, najpóźniej na 
2 dni przed planowanym terminem. Powyższa informacja 
jest konieczna, aby nieruchomość została udostępniona 
do oględzin.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 72 800,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 86 i 87 obr. Przyszówka, imię i nazwisko osoby oraz 
PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 14 marca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 19 kwietnia 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem,  
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesie-
nia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 
prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3725/2016 z 18 listopada 2016 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzie-
lają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, 
ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
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Zwycięstwo  
ze Szczyrkiem!

Nie udało się z Sokołem…

spoRT

Siatkarki KŚ AZS Gliwice pewnie pokonały zawodniczki SMS Szczyrk 
w meczu 15. kolejki I ligi kobiet. Wygrana 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) 
pozwoliła wskoczyć Akademiczkom na 5. miejsce w tabeli.

Siatkarki SMS Szczyrk były fawo-
rytkami tego spotkania. W pierwszej 
części sezonu wygrywały już z gliwi-
czankami. – Na szczęście dziewczyny 
zagrały bardzo spokojnie. Miały dobrą 
zagrywkę, a Szczyrk gorsze przyjęcie. 
To ułatwiło nam zadanie – mówił po 
meczu dr doc. Krzysztof Czapla, pre-
zes i trener AZS Gliwice. – Byliśmy też 
zdecydowanie pewniejsi w ataku niż 
przeciwnik. To były elementy, które 
przeważyły na naszą korzyść – dodał.

Szkoleniowcy podkreślają, że zwycię-
stwo gliwiczanek było w pełni zasłużone. 
Grały niezwykle pewnie i spokojnie. Dzięki 
temu popełniły zdecydowanie mniej błę-
dów niż siatkarki ze Szczyrku. – Widać 
było również, że zawodniczki SMS-u były 
zmęczone turniejem eliminacyjnych U-20 
i podróżą. Grały w Portugali, a myśmy to 
wykorzystali – przyznał Wojciech Czapla, 

pierwszy trener AZS. – Nasze zawodnicz-
ki zagrały z głową. Nie atakowały każdej 
piłki na siłę. Plasowały, kiwały, starały się 
trafić w wolne pole. Za to im się należą 
brawa – dodaje.

W ataku wyróżniała się Majka Szcze-
pańska, dobrze rozgrywała Aleksandra 
Stachowicz. – Mecz wygrywa cała dru-
żyna, ale jeśli miałbym kogoś wyróżnić 
w tych dwóch ostatnich spotkaniach to 
wskazałbym na Darię Bąkowską. Broni, 
dobrze się ustawia, jest mocnym punk-
tem. Dobrze zaprezentowała się też Ania 
Grzechnik – dodaje Wojciech Czapla.

Dzięki wygranej ze Szczyrkiem gli-
wiczanki zajmują 5. miejsce w tabeli. 
Warto jednak dodać, że od wszystkich 
rywalek mają rozegrany o jeden mecz 
więcej. Następne spotkanie Akademicz-
ki rozegrają 21 stycznia. Ich przeciwni-
kiem będzie AZS Opole.  (pm)

Koszykarze GTK Gliwice przegrali z zespołem Max elektro Sokół łańcut 
63:75 w spotkaniu 17. kolejki I ligi mężczyzn. Podopieczni Pawła Turkie-
wicza dorównywali rywalom jedynie w pierwszej kwarcie meczu. 

Dla gliwiczan było to bardzo trud-
ne spotkanie wyjazdowe. Gospodarze 
niemal przez cały czas kontrolowali 
przebieg spotkania.

Wygrana Sokoła została przypieczę-
towana w 3. kwarcie meczu, kiedy GTK 
przegrywał czterema punktami i przez 
kilka minut nie zdołał trafić do kosza ani 
razu. Zawodnicy z Łańcuta bezwzględnie 
wykorzystali błędy gliwiczan i nie oddali 
już prowadzenia.

Najlepszym zawodnikiem meczu 
został zawodnik Sokoła Maciej Klima, 

który zdobył 17 punktów. Po stronie 
GTK wyróżniał się Dziemba, Salomo-
nik, Radwański i Pieloch. W ostatniej 
kwarcie do walki próbował jeszcze 
poderwać gości Paweł Zmarlak, ale 
bezskutecznie. Ostateczny wynik to 
przegrana GTK 63:75 (16:17, 21:25, 
15:22, 11:11).

Następne spotkanie koszykarze z Gli-
wic rozegrają 21 stycznia na własnym 
parkiecie. Ich przeciwnikiem będzie me-
ritumkredyt Pogoń Prudnik. 

 (pm)

Piłkarze Piasta Gliwice rozgromili trzecioligowy zespół FC Hlučín 6:0 w me-
czu sparingowym rozegranym na zakończenie zgrupowania w czeskim Kra-
vaře. Niebiesko-Czerwoni wkrótce wylatują do Hiszpanii, gdzie rozegrają 
jeszcze kilka meczów kontrolnych m.in. z CSKA Moskwa i Rapidem Wiedeń.

Do gry z czeskim trzecioligowcem ze-
społem (FC Hlučín) trener Radoslav Látal 
wystawił nowych zawodników Piasta. 
W spotkaniu zadebiutował Michal Papado-
poulos, a także Stojan Vranješ, który strzelił 
swoją pierwszą bramkę w barwach gliwic-
kiego klubu. W Czechach zaprezentowali 
się też młodzi zawodnicy, którzy występują 
na co dzień w rozgrywkach Centralnej Ligi 
Juniorów (Aleksander Sopel, Łukasz Kra-
kowczyk, Bartosz Sulima i Maciej Borycka).

Jak podkreślają piłkarze, w meczu 
najważniejsze było sprawdzenie umie-
jętności poszczególnych zawodników 
i ulepszenie gry. – Wynik tego meczu nie 

był najistotniejszy – mówi Uroš Korun, 
obrońca Niebiesko-Czerwonych. – Wciąż 
jesteśmy w trakcie przygotowań do kolej-
nej rundy, więc najważniejsze, żebyśmy 
zrobili to jak najlepiej.

Piłkarze trenują obecnie w Gliwicach, 
ale wkrótce wylatują do hiszpańskiego 
Alicante, gdzie rozegrają kolejne mecze 
sparingowe. 21 stycznia gliwiczanie zmie-
rzą się z reprezentacją AFE (Hiszpański 
Związek Piłkarzy). Dzień później podejmą 
CSKA Moskwa. Istniejący od 1911 roku 
klub gra obecnie w rosyjskiej Priemjer-Lidze  
(1. lidze). W planach są też spotkania m.in. 
z austriackim Rapidem Wiedeń i z koreań-

skim zespołem Ulsan Hyundai FC. – Nie mo-
żemy doczekać się tego obozu, szczególnie je-
śli chodzi o pogodę. Teraz było bardzo zimno, 
a w Hiszpanii na pewno będzie dużo cieplej. 
Podczas zgrupowania w Alicante zmierzymy 
się z naprawdę dobrymi drużynami, a to dla 
nas bardzo ważne. Potrzebujemy trudnych 

meczów, ponieważ takie czekają na nas 
w LOTTO Ekstraklasie – mówi Uroš Korun.

Piłkarze wrócą do Gliwic 30 stycznia, aby 
dzień później trenować już u siebie. W lu-
tym czekają ich kolejne sparingi, tym razem 
z czeskimi drużynami. Przeciwnikiem Piasta 
będzie 1. SC Znojmo i Baník Ostrava.  (pm)

Czesi pokonani.  
Piast trenuje dalej

Stojan Vranješ w spotkaniu z FC Hlučín zaliczył pierwsze trafienie w barwach Piasta Gliwice
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Anna Grzechnik okazała się jedną ze skuteczniejszych zawodniczek AZS Gliwice Gatta jednak lepsza
Zespół ze Zduńskiej Woli pokonał 
Piasta Gliwice 5:3 w 13. kolejce 
rozgrywek Futsal ekstraklasy. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem 
Piasta był Przemysław Dewucki, 
zdobywca jednej bramki.

Mimo przegranej, Piast miewał pod-
czas spotkania kilka bardzo dobrych mo-
mentów. Niestety nie wystarczyło to do 
pokonania Gatty. – Gdy gra się z mistrzem 
Polski, to trzeba być maksymalnie skoncen-
trowanym. Popełniliśmy jednak zbyt dużo 
błędów w obronie, a z drugiej strony nie 
wykorzystaliśmy stworzonych przez siebie 
sytuacji – mówił po meczu Sebastian Wie-
wióra, trener futsalowej drużyny Piasta. 
– W dwóch ostatnich meczach straciliśmy 
10 bramek i musimy to jak najszybciej po-
prawić – dodał.

Jednym z jaśniejszych punktów spo-
tkania była gra Przemysława Dewuckie-
go, choć czołowemu zawodnikowi Piasta 
również zdarzało się popełniać błędy.  

– Brał ciężar gry na siebie, strzelił bramkę. 
Zresztą cała drużyna w grze ofensywnej 
zaprezentowała się z dobrej strony – mó-
wił trener Wiewióra.

Po przegranej na wyjeździe, Piast zajmuje 
4. miejsce w tabeli rozgrywek. Kolejny mecz 
gliwiczanie rozegrają w Głogowie, gdzie 
zmierzą się z zajmująca przedostatnie miejsce 
w tabeli Euromasterem. – Nie wyobrażam 
sobie innego wyniku niż nasze zwycięstwo – 
zapowiada Sebastian Wiewióra. Spotkanie 
zaplanowano na 23 stycznia.  (pm)

fo
t. 

pi
as

t.g
liw

ic
e.

pl


