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arena Gliwice oficjalnie dołączyła do grupy najważniejszych obiektów dużych wydarzeń w europie, obok takich gigantów 
jak the O2 w londynie, berlińska mercedes Benz arena czy Palau Sant Jordi w Barcelonie. W szeregi tej europejskiej 
organizacji, która zrzesza i reprezentuje liderów rynku, gliwicki obiekt został przyjęty razem z jednym z brytyjskich po-
tentatów – manchester arena.
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euROPean aRenaS aSSOciatiOn
 utworzona w 1991 roku – zrzesza liderów rynku dużych aren w europie.
 ma siedzibę w Rotterdamie.
 Zrzesza aktualnie 37 członków z 22 państw (m.in. Wielkiej Brytanii, niemiec, Włoch, 

austrii, czech, Polski czy Francji).
 W eaa może znaleźć się maksymalnie trzech członków z jednego kraju.
 Dwa razy do roku przedstawiciele eaa spotykają się, by ustalić schematy i kluczowe 

elementy działania dużych obiektów na najbliższe miesiące.

European Arenas Association 
(EAA) działa od 1991 roku, a jej 
członkami są najnowocześniej-
sze europejskie areny, w których 
organizowane są wydarzenia 
z udziałem uznanych artystów, 
sportowców czy przedstawicieli 
świata rozrywki. Polskę w tym 
gronie reprezentował dotychczas 
tylko jeden obiekt – Tauron Arena 
Kraków.

Przynależność do EAA to przede 
wszystkim wyznacznik dobrego 
zarządzania. W ramach tej orga-
nizacji prowadzone są rozmowy 
i podejmowane decyzje dotyczą-
ce trendów, w oparciu o które 
funkcjonują najnowocześniejsze 
areny świata. 

Obecnie to m.in. wytyczne doty-
czące wprowadzania w arenach 
rozwiązań ekologicznych, najwyż-
szych standardów bezpieczeń-
stwa czy powrotu do wydarzeń 
największej skali po trudnym 
okresie pandemii COVID-19. 
Wspólnie wypracowane proce-
dury, standardy i dobre praktyki 
wdrażane są wśród zrzeszonych 
członków, dając międzynarodo-
wym gwiazdom pewność, iż ich 
występ przebiegnie w bezpiecz-
nej atmosferze i z zachowaniem 
najwyższych możliwych standar-
dów obsługi.

Wśród członków EAA znajdują 
się obiekty takie jak hala The O2 
w Londynie, berlińska Merce-
des Benz Arena czy Palau Sant 
Jordi w Barcelonie. Do tego 
grona właśnie dołączyła Arena 
Gliwice.

mięDZynaRODOWe  
StanDaRDy
O potencjale aren zrzeszonych 
w EAA świadczą liczby. Tylko 
w 2019 roku członkowie tej orga-
nizacji zorganizowali blisko 3000 
wydarzeń z prawie 20-milionową 
widownią. Publiczność po prostu je 
docenia. Z perspektywy operatora 
Areny Gliwice, obecność w EAA to 
również cenna możliwość wymiany 
doświadczeń i forum do dyskusji, 
by wspólnie opracowywać i wcie-
lać w życie innowacyjne pomysły 
branży wydarzeń, rozrywki i spę-
dzania czasu wolnego.

 – Arena Gliwice z pewnością 
stanie się wartościowym człon-
kiem naszej organizacji. To jeden 
z największych, a także najnowo-
cześniejszych obiektów sportowych 
i widowiskowych w Polsce. Obec-
ność Areny Gliwice w EAA znacząco 
wpływa także na zróżnicowanie 
geograficzne naszego potencjału. 
Przedstawiciele Europy Wschodniej 
stanowią obecnie prawie 20 pro-
cent wszystkich członków – mówi 
Olivier Toth, prezes European 
Arenas Association.

Proces przyjęcia Areny do EAA 
wiązał się ze spełnieniem szere-
gu wymagań. Przede wszystkim 
formalnych – zrzeszone mogą 
być wyłącznie kryte obiekty, po-
siadające minimum 6 tys. miejsc 
siedzących czy organizujące 
szerokie spektrum wydarzeń – 
od sportowych, po muzyczne, 
rozrywkowe, ale też biznesowe. 
Niebagatelna była ponadto oce-

na zarządzania. Przedstawiciele 
EAA oceniali czy doświadczenie 
Areny Gliwice będzie przydatne 
dla wszystkich członków, czy jej 
potencjał i doświadczenie jest 
interesujące dla biznesu, a także 
gości nie tylko z kraju, w którym 
się znajduje, ale też całej Europy. 
I we wszystkich tych kwestiach 
uznali, że rozwijający się od trzech 
lat gliwicki gigant zasługuje na 
najwyższe oceny.

 – To duże wyróżnienie dla naszego 
zespołu. Pokazuje, że połączenie 
jakości infrastruktury obiektu z wie-
dzą i praktycznym wdrożeniem sys-
temu zarządzania przynosi kolejne 

efekty. Przyjęcie do grona członków 
organizacji EAA motywuje nas 
do dalszej pracy a jednocześnie 
umożliwia korzystanie z najlep-
szych praktyk międzynarodowych 
– mówi Marcin Herra, prezes spół-
ki Arena Operator zarządzającej 
obiektem.

Silna POZycJa 
miasta

Członkostwo Areny Gliwice w EAA 
dodatkowo wzmocni jej pozycję 
na europejskim rynku, co na 
pewno przyczyni się do możliwo-
ści kontraktowania największych 

światowych i europejskich gwiazd, 
a tym samym ruch turystyczny 
w Gliwicach z pewnością będzie 
jeszcze większy. Przypomnijmy, 
że jak wynika z raportu przygo-
towanego przez firmę doradczą 
PwC, dzięki umiejętnemu wyko-
rzystaniu potencjału Areny Gliwi-
ce miasto zyskało już 150 mln zł 
zarówno realnych przychodów, jak 
i wymiernych korzyści ze wzrostu 
rozpoznawalności marki. Dzięki 
członkostwu w EAA te wyniki po-
winny być jeszcze lepsze, a sama 
Arena ma szansę stać się jednym 
z liderów wschodniej części Europy.
 
 Arena Gliwice

arena Gliwice  
w pierwszej lidze najnowocześniejszych 
europejskich obiektów

aRena GliWice
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Gliwice  
chcą dopłacać  
mieszkańcom  
do ogrzewania

Radni miejscy zatwierdzili na ostatniej sesji Gliwicki Program 
Osłonowy. Dzięki niemu mieszkańcy likwidujący tzw. kopciuchy 
i spełniający określone kryteria dochodowe będą mogli skorzystać 
z dopłat do bieżących kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych.
Gliwicki Program Osłonowy to 
kolejne narzędzie wspierające 
walkę ze smogiem i niską emisją. 
– Ochrona powietrza i poprawa 
jego jakości to jeden z gliwickich 
priorytetów. Potrzebne są różne 
formy motywowania i wspie-
rania gliwiczan zmieniających 
w sposób trwały przestarzałe 
systemy ogrzewania na systemy 
ekologiczne, którzy szczególnie 
odczują wzrost wydatków. Chce-
my ulżyć mieszkańcom mogą-
cym mieć problem z regulowa-
niem należności oraz dopięciem 
domowych budżetów – mówi 
adam neumann, prezydent 
Gliwic. 

Obawa przed zwiększonymi opła-
tami za energię cieplną powoduje, 
że mieszkańcy czasami zwlekają 
z wymianą systemu ogrzewania. 
Podjęty z inicjatywy władz miasta 
program ma zapewniać gliwicza-
nom większe poczucie finansowe-
go bezpieczeństwa i mobilizować 
do działania. W przypadku nie-
których kotłów ujętych w regula-
cjach antysmogowych termin ich 
wyłączenia z eksploatacji wyzna-
czono w województwie śląskim 
na styczeń 2022 roku. Do końca 
2027 roku mają zniknąć wszystkie 
kopciuchy. 

Gliwicki Program Osłonowy ma 
obowiązywać także do końca 

2027 r. Będzie finansowany ze 
środków budżetu miasta. Pomoc 
w regulowaniu opłat za energię 
cieplną może być przyznana na  
6 miesięcy, ale co pół roku bę-
dzie można składać wniosek 
o wsparcie na kolejne 6 miesięcy. 
Aby otrzymać pomoc, mieszkań-
cy muszą spełniać odpowiednie 
kryteria dochodowe. 

W grupie potencjalnych 
beneficjentów Gliwickie-
go Programu Osłonowe-
go są nie tylko najubożsi 
gliwiczanie, ale szersza 
grupa o dochodach prze-
kraczających kilkakrot-
nie kryteria wynikające 
z ustawy o pomocy 
społecznej.

Dla osoby mieszkającej sa-
motnie może to być aktualnie 
maksymalny miesięczny dochód 
w wysokości 3855,50 zł netto, 
a w przypadku większego gospo-
darstwa domowego – 2640 zł 
netto na jedną osobę. Im więk-
szy dochód, tym niższa będzie 
dopłata do kosztów ogrzewania. 
Kwoty bazowe mogą ulegać 
zmianie wraz z waloryzacją kry-
terium dochodowego (pierwsza 
waloryzacja nastąpi od 1 stycz-
nia 2022 r.). 

Władze miasta są zdeterminowa-
ne, aby wdrożyć Gliwicki Program 
Osłonowy w życie. Do podjęcia 
działań gotowe były już kilka mie-
sięcy temu, ale wojewoda śląski 
zakwestionował konstrukcję for-
malno-prawną uchwały, a jego 
decyzję podtrzymał Wojewódzki 
Sąd Administracyjny, który nie 
zgodził się z argumentami miasta. 
Chodziło m.in. o sposób wprowa-
dzenia regulacji dotyczącej pod-
wyższenia wysokości kryterium 
dochodowego uprawniającego 
do zasiłku celowego. Gliwiczanie 
potrzebują wsparcia, więc władze 
samorządowe nie kontynuowały 
postępowania na drodze sądo-
wej, ale przyjęły kompromisowe 
rozwiązanie i – uwzględniając 
przedstawione uwagi – kwestię 
pomocy w ramach GPO pro-
cedowały tym razem w dwóch 
uzupełniających się, odrębnych 
uchwałach. 

GPO realizowany będzie przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Warunkiem przyznania pomocy 
będzie przeprowadzenie rodzin-
nego wywiadu środowiskowego. 
Szersza akcja informacyjna dla 
mieszkańców ma ruszyć po upra-
womocnieniu się uchwały. Szcze-
gółowy opis programu dostępny 
będzie na stronie internetowej 
opsgliwice.pl. 
 (al)

Gliwicki  
Program Osłonowy  

w skrócie:
 Dopłaty będą mogli otrzymać gliwiczanie, którzy zajmu-

ją dane mieszkanie czy dom i są płatnikami rachunków 
za ogrzewanie. Muszą mieszkać w danym lokalu przed 
przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania 
– co najmniej od października roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku, czyli w czasie poprzedniego sezonu 
grzewczego. 

 Aby uzyskać dopłatę, gliwiczanie muszą zamienić w sposób 
trwały stare źródło ogrzewania na paliwa stałe na jeden 
z czterech promowanych systemów ekologicznych: 
• podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• ogrzewanie gazowe,
• ogrzewanie elektryczne, 
• kotłownie olejowe na lekki olej opałowy. 

 Odbiór nowego systemu grzewczego powinien nastąpić 
po wejściu w życie GPO, a o dacie tej mieszkańcy zostaną 
poinformowani. 

 W wyliczeniu dofinansowania pod uwagę brane będą  
3 główne kryteria:
• dochód,
• powierzchnia lokalu,
• liczba osób w gospodarstwie domowym. 

 W ustalaniu wysokości dopłat uwzględniana będzie tzw. 
powierzchnia normatywna lokalu określona w ustawie 
o dodatkach mieszkaniowych. Przykładowo wynosi  
35 m2 dla 1 osoby, a 55 m2 dla 4 osób. Nie oznacza to, że 
mieszkańcy większych lokali dopłaty nie dostaną, a jedynie 
to, że takie metraże uwzględnione będą przy wyliczeniu 
wysokości dofinansowania. 

 Na większe wsparcie mogą liczyć mieszkańcy i rodziny 
o najniższych dochodach – osoby mieszkające samotnie 
uzyskujące dochód miesięczny w wysokości do 1752,50 zł  
netto oraz gospodarstwa domowe, w których dochód na 
osobę nie przekracza 1320 zł netto. Zwiększoną pomoc 
przewidziano także dla gospodarstw domowych, w których 
są:
• osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnospraw-

ności, 
• osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

poruszające się na wózku,
• osoby niepełnosprawne posiadające w orzeczeniu wska-

zanie o konieczności posiadania oddzielnego pokoju. 

Szczegółowe kryteria zostały określone w uchwałach Rady 
Miasta Gliwice nr XXX/633/2021 i XXX/634/2021.

https://opsgliwice.pl/
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Gliwice wśród liderów inwestycji

Założyciel Gliwickiego towarzystwa Piłki nożnej Pięcioosobowej „Piątka”, 
dzięki któremu Gliwice stały się największym ośrodkiem futsalowym w Pol-
sce, charyzmatyczny społecznik i nauczyciel, człowiek zawsze uśmiechnięty 
i służący bezinteresowną pomocą – Jerzy Wojewódzki (1955–2018) został 
patronem gruntownie zmodernizowanej Hali Widowiskowo-Sportowej w So-
śnicy. Decyzję w tej sprawie podjęli na październikowej sesji gliwiccy radni.

– Zasługi Jerzego Wojewódzkiego 
na rzecz sportu i społeczności lo-
kalnej przynosiły chlubę Gliwicom 
– uzasadniał uchwałę mariusz 
śpiewok, zastępca prezydenta Gli-
wic, przedstawiając 7 października 
wniosek w sprawie uhonorowania 
pamięci organizatora największej 
w Polsce ligi piłkarskiej dla ama-
torów, wychowawcy pokoleń 
młodych gliwiczan i wielkiego 
przyjaciela młodzieży.

Urodzony w Bydgoszczy Jerzy 
Wojewódzki od najmłodszych 

lat pasjonował się piłką nożną, 
grając amatorsko w Zawiszy Byd-
goszcz. W Gliwicach pojawił się 
pod koniec lat 70. W 1983 roku 
zainicjował powstanie ligi w mi-
nipiłce nożnej, dziś nazywanej 
futsalem. To był początek Gliwic-
kiego Towarzystwa Sympatyków 
Piłki Nożnej Pięcioosobowej, 
którego został prezesem, spra-
wując tę funkcję ponad 35 lat.

Przez piłkarskie „piątki” Jerzego 
Wojewódzkiego przewinęło się 
ponad sto tysięcy osób. Wy-

chował wiele pokoleń piłkarzy, 
pomagając w ten sposób dzie-
ciom i młodzieży znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Wielu z jego podopiecznych re-
prezentowało później Polskę na 
międzynarodowych imprezach, 
promując przy oka-
zji Gliwice. Był 
doskonale 
znanym 
w mie-
ś c i e 
s p o -
łeczni-

kiem, nauczycielem i mentorem, 
promotorem sportu. Od 1998 
roku aż do śmierci prowadził spo-
łecznie zajęcia sportowe i organi-
zował festyny dla dzieci z Domu 
Dziecka przy ul. Zygmunta Stare-
go 20. W wyniku prowadzonych 

zajęć dzieci dwukrotnie zdobyły 
tytuł Mistrza Polski Dzieci 

z Domów Dziecka.

W 2010 roku wraz 
z  Jaros ławem 
Jenczmionką zor-
ganizował turniej 
piłkarski, którego 
beneficjentami 

mieli być właśnie 
podopieczni domu 

dziecka. Tak zrodził się 
turniej „Za 1 uśmiech”, 

w którym wpisowe (kilkadzie-
siąt tysięcy złotych) przeznacza-
ne jest na wypoczynek dzieci. Za 
swoje zasługi Jerzy Wojewódzki 
został pośmiertnie odznaczony 
przez Prezydenta Polski Andrzeja 
Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

Niebawem na terenie Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w So-

śnicy przy ul. Sikorskiego 130 
zainstalowana zostanie tablica 
upamiętniająca postać Jerzego 
Wojewódzkiego – zapowiada 
zarządzający obiektem Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

Przypomnijmy, że hala przeszła 
niedawno gruntowną moder-
nizację, dzięki czemu jest bar-
dziej funkcjonalna, wygodna 
i bezpieczna dla grających w niej 
zespołów szczypiornistów, koszy-
karzy i siatkarzy. Nowe rozwią-
zania techniczne (m.in. montaż 
windy) zwiększają dostępność 
obiektu dla osób z niepełno-
sprawnościami. Modernizacja 
hali doskonale wpisuje się w wi-
zję rozwoju Gliwic oraz podjętą 
w ubiegłym roku uchwałę Rady 
Miasta dotyczącą kierunków 
rozwoju sportu w mieście.

Inwestycja kosztowała niemal 
8,3 mln zł. Blisko 3,2 mln zł tej 
kwoty stanowi dofinansowanie 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
 (kik)

W najnowszym rankingu Pisma Samorządu terytorialnego WSPÓlnOta „liderzy inwestycji 2018–2020” Gliwice uplaso-
wały się w czołówce miast na prawach powiatu, ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi w przeliczeniu na mieszkańca 
w wysokości 2255,68 zł rocznie. Dały one miastu trzecią pozycję, za świnoujściem (1. miejsce) i krosnem.

Wśród śląskich miast, po Gliwicach, 
najwięcej (2150,06 zł per capita) 
zainwestowały Tychy.

Na wysoką trzecią lokatę Gli-
wic złożyły się przedsięwzięcia, 
które podnoszą jakość życia nie 
tylko gliwiczan, ale całego re-
gionu. Wśród najważniejszych 
można wymienić przekazaną 
do użytku w 2018 roku halę 
widowiskowo-sportową „Arena 
Gliwice” oraz zmodernizowany 
park Chrobrego, budowę ko-
lejnych odcinków obwodnicy 
Gliwic, modernizację płyty 
gliwickiego lotniska z budową 
utwardzonego pasa startowe-
go, start prac budowlanych 
związanych z realizacją Cen-
trum Przesiadkowego oraz 
prac projektowych związanych 
z budową nowego szpitala 
miejskiego, modernizację bu-
dynków oświatowych i boisk 

szkolnych, budowę komplek-
sów komfortowych mieszkań 
komunalnych, wreszcie – re-
monty wielu kilometrów dróg 
i chodników.

Ranking został przygotowany 
przez prof. Pawła Swianiewicza i dr 
Julitę Łukomską z Zakładu Rozwo-
ju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pod uwagę wzięto całość wydat-
ków majątkowych poniesionych 
w latach 2018–2020. – W ten 
sposób chcemy uniknąć dużych, 

chwilowych wahań wskaźnika 
będącego podstawą rankingu. 
Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza 
w mniejszych jednostkach, ce-
chują się znaczną cyklicznością. 
W poszczególnych latach mogą 
być bardzo wysokie, co wiąże się 
z realizacją ważnej inwestycji, 
by potem spaść do znacznie niż-
szego poziomu – tłumaczy autor 
rankingu, prof. Paweł Swianiewicz. 
Pełne zestawienie jest dostępne 
na stronie wspolnota.org.pl.

Laureaci rankingu w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali statu-
etki i dyplomy podczas uroczystej 
gali zorganizowanej 6 października 
w trakcie XIX Samorządowego Fo-
rum Kapitału i Finansów w Katowi-
cach. W imieniu Gliwic statuetkę 
i dyplom odebrał Krzysztof Kleczka, 
przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Miasta Gliwice.
 (kik)

ikona gliwickiego futsalu  
patronem hali w Sośnicy
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Do realizacji w 2022 r. został skierowany jeden projekt ogólnomiejski:

nazwa projektu numer wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 
projektu w zł

liczba głosów ważnych 
dla projektu

Restauracja Parkowa –  
Okrąglak na placu  

Grunwaldzkim
311

Odtworzenie budynku  
„Okrąglaka” przy Placu  

Grunwaldzkim
900 000 7919

Znamy już wyniki głosowania w ramach iX edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.  
Zrealizowanych zostanie 67 projektów wybranych przez mieszkańców. W tym roku wpłynęła rekor-
dowa, niemal dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, liczba głosów – oddano ich aż 56 218. 
Na rekordową liczbę głosów wpływ miała zapewne 
zmiana formatu kart do głosowania (głosów papiero-
wych oddano aż 35 934) i wspaniała aktywność Rad 
Dzielnic, społeczników i samych wnioskodawców, którzy 
promowali swoje projekty w najbliższym otoczeniu.  
– Trzy tygodnie głosowania były czasem ogromnej 
mobilizacji wielu gliwiczan. Zdobywaniu głosów to-
warzyszyły często niemałe emocje – są one dla mnie 
sygnałem, że dla mieszkańców ta procedura stała się 
ważnym narzędziem wpływania na ich najbliższe oto-
czenie. Gratuluję wnioskodawcom wybranych zadań 
i świetnych pomysłów. Państwa zaangażowanie w real-
ny sposób przełoży się na kształt naszego miasta – mówi 
adam neumann, prezydent Gliwic.

Do ostatecznego ustalania wyników wzięto pod uwagę 
50 268 głosów, pozostałe 5950 głosów było nieważnych 
(głównie z powodu braku potwierdzenia głosu oddanego 
elektronicznie). 

Jakie zadania  
wybrali gliwiczanie?

W 2022 roku wykonanych zostanie 66 zadań 
dzielnicowych (62 z puli podstawowej i 4 z puli 
dla aktywnych), a także jedno zadanie ogólno-
miejskie. Mieszkańcy głosowali poprzez wybór jednego 
zadania spośród 165 dzielnicowych i jednego spośród 
10 ogólnomiejskich. W głosowaniu mogli uczestniczyć 
wszyscy mieszkańcy Gliwic. Oddawali oni swoje głosy 
elektronicznie oraz na papierowych formularzach.

Spośród zadań ogólnomiejskich największe 
poparcie – aż 7919 głosów – zdobył projekt 
„Restauracja Parkowa – Okrąglak na 
placu Grunwaldzkim”. 

Właśnie to zadanie będzie realizowane w przyszłym 
roku. Kolejne dwa najlepsze wyniki zdobyły zadania: 
„Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży” (5881 głosów) 
oraz „Bikepark w Parku Szwajcaria” (3180 głosów).

 – Restauracja Parkowa w miejscu dawnego Okrą-
glaka na placu Grunwaldzkim doskonale wpisuje się 
w plany miasta wobec tego obiektu. Pierwotny pomysł 

zakładał znalezienie prywatnego podmiotu, który byłby 
zainteresowany prowadzeniem gastronomii w tym 
miejscu. Tym bardziej cieszy mnie bardzo duży odzew 
społeczny i zwycięstwo tego projektu. Mam nadzieję, 
że popularność i tak pozytywne przyjęcie tego pomysłu 
przełoży się na powodzenie przedsięwzięcia – dodaje 
prezydent neumann.

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że aż  
17 z 21 dzielnic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do 
puli dla aktywnych. Podział środków z tej puli odbywa 
się na podstawie uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta 
Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej puli zostaną 
zrealizowane 4 zadania – po jednym z dzielnic: Stare 
Gliwice, Ligota Zabrska, Wójtowa Wieś i Kopernika. 
Frekwencja w dzielnicach wyniosła średnio 17%. Naj-
wyższa była w dzielnicach: Stare Gliwice (aż 30%), 
Ligota Zabrska (29%) oraz Baildona (25%); najniższa 
– na Zatorzu (5%).

Z puli podstawowej do realizacji trafią 62 za-
dania. Ponad 2 mln zł zostanie przeznaczonych na 
budowę lub modernizację placów zabaw; 1,7 mln zł 
na zadania związane ze sportem, rekreacją i zdrowiem,  
1 mln zł na zadania związane z ekologią i środowi-
skiem, 1 mln zł na zadania z obszaru kultury i edukacji, 
prawie 0,5 mln zł będzie przeznaczone na zadania 
związane z drogami, ścieżkami rowerowymi i miej-
scami postojowymi. Ostatnia grupa zadań dotyczy 
poprawy bezpieczeństwa (300 tys. zł). Listę wszyst-
kich zadań wyłonionych do realizacji publikujemy na 
stroniach 6–7.

Najstarsza głosująca w tegorocznej edycji osoba mia-
ła 101 lat. Niewiele młodsza była najstarsza osoba 
głosująca elektronicznie – urodziła się ona w 1925 r. 
Najwięcej głosów oddały osoby z rocznika 1983 (1527 
głosy). Głosy osób w wieku 25–45 lat stanowią aż 40% 
oddanych. Osoby w wieku 46–60 lat i 61–80 lat oddały 
po 16% głosów, głosy dzieci w wieku szkolnym (7–14 
lat) stanowią 13%. 2% głosów pochodzi od osób z prze-
działu wieku 81–101 lat, 4% – od najmłodszych, czyli 
dzieci do 6. roku życia. Młodzież (15–24 lata) oddała 
9% głosów.

Więcej informacji o procedurze GBO, zasadach i wyni-
kach głosowania można znaleźć na stronie internetowej 
Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice.
 (Centrum 3.0)

Gliwiczanie,  
dziękujemy!

licZBa ODDanycH GŁOSÓW OGÓŁem
OPiS WaŻne nieWaŻne suma

Głosy oddane w formie 
papierowej 33 652 2282 35 934

Głosy oddane w formie 
elektronicznej 16 616 3668 20 284

suma 50 268 5950 56 218

Gliwice.eu
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Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2022 roku w ramach puli podstawowej:

  DZielnica naZWa PROJektu Numer 
WNiosku kRÓtki OPiS PROJektu

Przewidywany 
koszt projektu 

w zł

liczba głosów 
ważnych dla 

projektu

BailDOna Rozbudowa placu zabaw  
przy ul. Hutniczej 054 Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Hutniczej. Montaż dodat-

kowych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 360 000 908

BOJkÓW Bezpieczna droga do szkoły SP nr 8 147 Wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieci na ulicy 
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach–Bojkowie. 178 000 286

BOJkÓW Lampa LED solarno-wiatrowa  
przy ul. Miodowej 166 Budowa oświetlenia na ul. Miodowej przy budynku 70M z wykorzysta-

niem lampy hybrydowej solarno-wiatrowej. 10 400 54

BRZeZinka Park trampolin  
przy ul. Gnieźnieńskiej 286 Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Gnieźnieńskiej. 197 000 307

cZecHOWice
Utwardzenie nawierzchni  

parkingu i wjazdu przy Starej 
Szkole

095
Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Stowarzyszenia Rozwo-
ju Czechowic (Starej Szkoły), na działce nr ewid. 275, obr. Czechowice  
Zachód, przy ul. Nad Łąkami 1 w Gliwicach.

140 000 57

kOPeRnika Plac zabaw przy ZSO nr 8 118
Budowa małego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, utworzenie fi-
zycznego kącika naukowego, stworzenie „miasteczka ruchu drogowe-
go”, wykonanie zejścia na teren szkolny od strony północnej.

380 000 529

liGOta ZaBRSka Modernizacja placu zabaw  
przy skwerze 700-lecia 141 Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia. 

Wymiana piaskownicy i huśtawek. Montaż mat przerostowych. 183 000 409

ŁaBęDy Modernizacja skweru  
przy ul. Strzelców Bytomskich 303 Modernizacja skweru zlokalizowanego na części działki nr 274, obręb 

Łabędy, przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z wykonaniem oświetlenia. 255 000 378

ŁaBęDy Cykl imprez dla seniorów 304
Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: koncerty plenero-
we, wyjścia do teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik 
integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem.

78 000 202

ŁaBęDy Kreatywne warsztaty dla dzieci 306 Cykl kreatywnych warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego dla dzieci, 
w czasie których poznają one nowe techniki budowania i programowania. 15 000 102

ŁaBęDy Zajęcia gimnastyczne 305 Gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd, raz 
w tygodniu przez 1 h. 10 550 82

ŁaBęDy Rewitalizacja zieleni  
przy ul. Narutowicza 177 Rewitalizacja zieleni obejmująca pielęgnację istniejącej zieleni, prace po-

rządkowe, utwardzenie przedeptów i nasadzenia materiału roślinnego. 100 000 76

ŁaBęDy Kurs samoobrony dla kobiet 309
Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobro-
ny, rozwijanie sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach 
zagrożenia.

15 000 64

ŁaBęDy Tenis stołowy 310 Zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7–14 lat z terenu Łabęd. 
Zajęcia 1 x w tygodniu po 2 h. 17 000 62

OBROńcÓW  
POkOJu Doposażenie ZSP nr 4 315

Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Obrońców 
Pokoju 4 w mechaniczną instalację wentylacji, sprzęt multimedialny 
oraz pomoce dydaktyczne.

145 000 360

OBROńcÓW  
POkOJu Aerobik dla Pań 116 Aerobik dla kobiet mieszkających w dzielnicy Obrońców Pokoju. 29 200 149

OBROńcÓW  
POkOJu Zajęcia sportowe dla dzieci 175

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia od-
bywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach przy  
ul. Obrońców Pokoju 4.

13 300 94

OBROńcÓW  
POkOJu

Nasadzenia w formie labiryntu  
na skwerze przy SP 39 004 Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów, które utworzą labirynt na tere-

nie działki nr 680, obręb Szobiszowice. 50 000 75

OStROPa Oświetlenie ul. Marynarskiej 035
Budowa latarni zasilanej hybrydowo (solarnie i wiatrowo) na ul. Mary-
narskiej na działce gminnej nr 1315/3, obr. Ostropa Północ, w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
i osób korzystających z drogi.

22 700 200

OStROPa Wyposażenie dla OSP Ostropa 034 Zakup wyposażenia dla OSP Gliwice-Ostropa, tj. przyczepki sprzętowej, 
pilarki do akcji ratowniczych oraz narzędzi akumulatorowych. 31 000 193

OStROPa Zajęcia fitness 084 Zajęcia fitness odbywające się na świeżym powietrzu; od kwietnia do 
września. 12 200 50

POlitecHnika Cykl wydarzeń aktywizujących 
seniorów 152

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: wycieczki piesze 
i autokarowe z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem 
do obiektu muzealnego oraz posiłkiem integracyjnym, wycieczki o te-
matyce przyrodniczej, 2 wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie 
biesiady z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe Nordic Walking oraz wyj-
ścia na koncerty czy wydarzenia kulturalne.

40 000 147

POlitecHnika Kurs jazdy na rolkach 134
Kurs jazdy na rolkach prowadzony przez profesjonalnych instruktorów 
w sezonie letnim (od maja do września), o różnym poziomie zaawanso-
wania, z możliwością wypożyczenia sprzętu od instruktora.

28 000 73

POlitecHnika Spotkania z kulturą 115 Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych 
oraz 3 wydarzeń kulturalnych w dzielnicy. 21 000 54

POlitecHnika Przeniesienie przejazdu dla  
rowerów przy ul. Konarskiego 082 Przeniesienie przejazdu dla rowerów z ul. Konarskiego na stronę za-

chodnią przejścia dla pieszych. 90 000 40

sikorNik Plac zabaw przy ul. Cyraneczki 129
Budowa placu zabaw przy PM nr 41 (ul. Cyraneczki 3). Zakres zadania 
obejmuje: prace projektowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej, montaż 3 zestawów urządzeń rekreacyjno-zabawowych, 
prace porządkowe.

280 000 630

sikorNik Pracownia językowa w ZSP nr 16 187
Modernizacja sali dydaktycznej, doposażenie pracowni w: stanowiska 
językowe, urządzenia audio-video, tablicę multimedialną, programy 
i audiobooki oraz w pomoce dydaktyczne. Ponadto planowana jest or-
ganizacja Dni Europejskich dla mieszkańców.

115 000 332

sikorNik Gimnastyka w wodzie  
dla seniorów 113 Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów 

z dzielnicy. 16 500 36

sikorNik Zajęcia z piłki nożnej 140 Aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5–15 lat. Projekt zakłada 25 zajęć 
po 1,5 godz., przez ok. 6 miesięcy na terenie dzielnicy. 11 000 34

SOśnica Boisko wielofuncyjne przy  
stawach „Szachta” 163 Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej) na 

działce nr ewid. 1175/7, obr. Sośnica. 569 000 1071

StaRe GliWice Nowa nawierzchnia na  
ul. Braci Grimm 235 Przebudowa drogi – wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Braci 

Grimm. 222 000 1014

StaRe GliWice Zajęcia sportowe dla mieszkańców 124
Organizacja cyklicznych zajęć dla mieszkańców dzielnicy w takich dyscy-
plinach jak: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, rajdy rowerowe, nor-
dic walking. Tylko dla seniorów organizacja zajęć gimnastycznych.

60 000 230

StaRe GliWice
Makijaż permanentny dla kobiet 
po przebytym leczeniu onkolo-

gicznym
086

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicz-
nym oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla ko-
biet 60+.

14 000 100

SZOBiSZOWice Siłownia plenerowa przy SP nr 7 246 Utworzenie siłowni plenerowej, wraz z remontem zaplecza sportowego 
i zakupem sprzętu sportowego i rekreacyjnego (na imprezy plenerowe). 180 000 760
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SZOBiSZOWice Zielone ekrany akustyczne wzdłuż 
al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 202

Wykonanie zielonych ekranów akustycznych wzdłuż al. Jana Nowaka- 
-Jeziorańskiego – nasadzenie szpaleru ok. 120 szt. grabu pospolitego 
odmiany „Fastigiata”.

90 000 98

SZOBiSZOWice Wybieg dla psów na skwerze 
Nacka 167 Budowa wybiegu dla psów na skwerze Nacka. 150 000 76

SZOBiSZOWice
Aktywny senior – wydarzenie 
kulturalne oraz wycieczka dla 

seniorów
314 Organizacja wycieczki oraz wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla 

seniorów wraz z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami. 13 000 37

śRÓDmieście Siłownia przy SP nr 28 037
Stworzenie siłowni w SP nr 28, z której będą mogli korzystać uczniowie 
i mieszkańcy. Zakres prac obejmuje również adaptację pomieszczenia 
z wydzieleniem niezależnego przejścia, prace instalacyjne, prace bu-
dowlano-remontowe, prace wykończeniowe.

85 000 389

śRÓDmieście Ogród zabaw przy PM nr 40 160
Budowa placu/ogrodu zabaw przy PM nr 40 (ul. Sienkiewicza 9). Zakres 
zadania obejmuje prace projektowe, wykonanie strefy zabaw, miejsca 
rekreacyjno-poznawczego, ścieżki sprawnościowej, a także montaż 
urządzeń i elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności.

125 000 242

śRÓDmieście
Makijaż permanentny  

dla kobiet po przebytym leczeniu 
onkologicznym

085
Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicz-
nym oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla ko-
biet 60+.

14 000 173

śRÓDmieście Zieleń wzdłuż al. Przyjaźni (odci-
nek ul. Zwycięstwa – ul. Chudoby) 295 Kompleksowa renowacja terenów zielonych wzdłuż al. Przyjaźni na od-

cinku pomiędzy ul. Zwycięstwa a ul. Chudoby. 70 000 68

śRÓDmieście Aqua aerobik dla seniorów 027 Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów 
z dzielnicy. 16 100 51

śRÓDmieście Zieleńce na ul. Dworcowej 252
Zagospodarowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia na terenach zie-
lonych położonych przy ul. Dworcowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego 
do ul. Dolnych Wałów.

40 000 49

śRÓDmieście
Nasadzenia na al. Przyjaźni 

(odcinek ul. Dworcowa  
– ul. Częstochowska)

296 Aleja Przyjaźni – nasadzenia roślin ozdobnych wzdłuż ciągu pieszo-ro-
werowego na odcinku ul. Dworcowa – ul. Częstochowska. 100 000 47

tRynek Strefa rekreacyjno-sportowa przy 
ZSP nr 1 224 Wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno

-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1. 220 000 732

tRynek Zielone podwórko przy ul. Pia-
stowskiej 010 Modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy  

ul. Piastowskiej 4–6 i ul. Piastowskiej 14–16. 145 000 635

tRynek Zajęcia z boksu 164
Półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu 
dla mieszkańców dzielnicy chcących poprawić swoją ogólną sprawność 
fizyczną i samopoczucie.

12 000 107

tRynek Kurs tańca 261 Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 32 000 70

tRynek Kontraruch rowerowy  
na ulicy Dzierżona 144 Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej  

ul. Dzierżona. 1000 56

tRynek Język angielski dla mieszkańców 249 Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Kurs obejmowałby grupy dla poczatkujących i średniozaawansowanych. 70 000 53

WilcZe GaRDŁO Street workout na boisku  
przy ul. Niezapominajki 032 Stworzenie strefy rekreacyjnej z zestawem sprawnościowym typu  

street workout. Działka nr 214/2, obręb Wilcze Gardło. 162 000 140

WOJSka POlSkieGO Pracownia językowa w SP nr 6 076 Stworzenie pracowni językowej24-stanowiskowej w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Gliwicach przy ul. Jasnogórskiej 15–17. 148 600 1669

WOJSka POlSkieGO Warsztaty kreatywne 120 Cykl warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców dzielnicy. 20 000 93

WOJSka POlSkieGO Książkomat przy ul. Kozielskiej 042 Umieszczenie książkomatu (42 skrytki) oraz trezora bibliotecznego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach. 240 000 56

WOJSka POlSkieGO Zajęcia sportowe z piłki nożnej  
dla dzieci 196

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia od-
bywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach przy  
ul. Kozielskiej 39.

11 600 33

WÓJtOWa Wieś Modernizacja placu zabaw na 
placu Grunwaldzkim 018 Modernizacja istniejącego placu zabaw na placu Grunwaldzkim. Wy-

miana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 277 000 560

ZatorZe Pracownia odkrywców przyrody 
w ZSP nr 12 325

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni, zachęcającej do poznawania i zgłę-
biania świata przyrody, poprzez modernizację sali oraz zakup pomocy 
i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29.

105 000 281

ZatorZe Modernizacja skweru  
przy ul. Dąbrowskiego – Lipowej 215

Modernizacja skweru zlokalizowanego nadziałce nr 586, obręb Zatorze, 
przy ul. Dąbrowskiego – Lipowej. Likwidacja starego boiska do koszy-
kówki i utworzenie w jego miejscu skweru rekreacyjno-wypoczynkowe-
go wraz z montażem oświetlenia.

185 000 156

ZatorZe Parklet u zbiegu ulic  
Poniatowskiego i Dąbrowskiego 241 Budowa parkletu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwi-

cach wyposażonego np. w siedzisko, stolik, zieleń. 50 000 43

ZatorZe Rozbudowa siłowni zewnętrznej 
w okolicy ul. Horsta Bienka 292 Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w okolicy ul. Horsta Bienka 

– montaż nowych urządzeń. 70 000 38

ZatorZe Ławki w Lesie Komunalnym 171 Montaż 10 ławek wzdłuż alejki łączącej ul. Horsta Bienka z ul. Szyma-
nowskiego. 15 000 34

ŻeRniki Plac zabaw przy ul. Chałubińskiego 025
Budowa placu zabaw przy ul. Chałubińskiego/Domeyki. Montaż urzą-
dzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych oraz budowa ciągu pie-
szego.

227 000 489

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2022 roku w ramach puli dla aktywnych:

  DZielnica naZWa PROJektu Numer 
WNiosku kRÓtki OPiS PROJektu

Przewidywany 
koszt projektu 

w zł

liczba głosów 
ważnych dla 

projektu
stare 

GliWice Plac zabaw przy ul. Sadowej 137 Budowa placu zabaw dla dzieci za górką saneczkową przy ul. Sa-
dowej. Montaż urządzeń zabawowych z nawierzchnią bezpieczną. 296 000 zł 1945

ligota
ZaBRSka

Plenerowy kącik naukowy  
na terenie SP nr 11 142

Ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów 
dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy 
ul. Pocztowej 31 – zakup i montaż urządzeń naukowych, muzycz-
nych i sensorycznych.

80 000 zł 592

WÓJtOWa
Wieś

Domki dla owadów  
na placu Grunwaldzkim 284 Montaż domków dla owadów na terenie placu Grunwaldzkiego. 7000 zł 1241

kOPeRnika Instalacja pojemnika Serce  
dla Gliwic przy ZSO nr 8 148

Instalacja pojemnika w kształcie serca przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30), 
który umożliwi zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspie-
rających potrzebujące osoby i organizacje charytatywne. Projekt 
pomoże też w aktywnym podnoszeniu świadomości ekologicznej 
uczniów i będzie przypominać mieszkańcom o obowiązku segrega-
cji odpadów.

2500 zł 1409
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lubicie biegać? lubicie się zmęczyć? macie ochotę sprawdzić swoją wytrzymałość? Pragniecie adrenaliny, wyzwań i przede 
wszystkim dobrej zabawy w jeszcze lepszym towarzystwie? 17 października odbędzie się Vii PkO Półmaraton Gliwicki. Bieg 
główny to 21,0975 km – jest jeszcze czas, by podrasować formę! kto nie czuje się na siłach, może się sprawdzić w konkuren-
cji Gliwicka Dycha lub nordic Walking na dystansie 10 km. nie zabraknie też wyzwań dla najmłodszych – 16 października 
organizatorzy przygotowali także bezpłatne biegi dla dzieci. 
Półmaraton Gliwicki jest organi-
zowany od 2014 r. i dużymi litera-
mi wpisał się w mapę sportowych 
wydarzeń miasta. Coraz więcej 
gliwiczan chce biegać i testować 
swoje możliwości podczas zawo-
dów. 

– Z roku na rok impreza przy-
ciąga coraz więcej uczestni-
ków chcących zmierzyć się 
z dystansem półmaratońskim 
bądź Gliwicką Dychą. Trasa 
tegorocznego biegu przebiegać 
będzie głównie na Drogowej 
Trasie Średnicowej. Zawodnicy 
biegu głównego będą mieli do 
pokonania dwie pętle na wyzna-
czonej trasie, a start i meta będą 
znajdować się na terenie hali 

widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice. Każdemu zawodnikowi 
gwarantujemy dobrą zabawę, 
a wszystkim, którzy ukończą 
bieg  pamiątkowy medal. Naj-
lepszym trójkom kobiet i męż-
czyzn w Open oraz kategoriach 
wiekowych we wszystkich trzech 
biegach wręczymy nagrody 
– mówi Mirosław Bieniecki, 
prezes Fundacji Biegu Rzeźnika, 
organizator wydarzenia. 

Gliwickie święto biegowe roz-
pocznie się 16 października 
od biegów dla najmłodszych 
uczestników. Biuro Zawodów 
(hol E Areny Gliwice) dla dzieci 
ruszy o godzinie 11.30, a zawody 
rozpoczną się o godz. 13.00.

Pakiety startowe dla dorosłych 
będzie można odbierać tego 
samego dnia, w godzinach od 
15.00 do 20.00 oraz w niedzielę, 
17 października, przed startem 
– od godz. 6.30 do 9.00. Limit 
czasu biegu na dystansie 21 km 
wynosi 3 godziny, a dla Gliwickiej 
Dychy 2 godziny. Organizatorem 
wydarzenia jest Fundacja Bieg 
Rzeźnika.

Więcej informacji na temat biegu 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.polmaratongliwicki.
pl oraz na fanpage'u FB www.fa-
cebook.com/polmaratongliwicki. 
Wszelkie pytania można kierować 
na adres: biuro@polmaratongli-
wicki.pl.

  uwaga! tymczasowa  
  zmiana trasy linii m1

W związku z Półmaratonem Gli-
wickim tymczasowo zmieni się 
trasa przejazdu linii M1 w obu 
kierunkach – informuje Zarząd 
Transportu Metropolitalnego. 

Trasę biegu wyznaczono ulicami: 
Akademicką, Wincentego Pola, 
Drogową Trasą Średnicową (na 
jezdni w kierunku Katowic, od 
ronda ze skrzyżowaniem z DK 
88 do zjazdu na ul. Kujawską). 

W kierunku Katowic, po obsłudze 
przystanku „Gliwice Plac Piastów 
32” autobusy linii M1 kursować 
będą ulicami: Jagiellońską, 
Franciszkańską, Królewskiej 
Tamy, Odrowążów, Reymonta, 
Sikorskiego, skręcą w pierwszy 

zjazd na rondzie u zbiegu ulic Si-
korskiego i Roosevelta i dojadą 
do DTŚ, gdzie włączą się na stałą 
trasę przejazdu na przystanku 
„Zabrze Rondo Sybiraków 1”. 

W kierunku hali widowiskowo-
-sportowej Arena Gliwice, po 
obsłudze przystanku „Gliwice 
Strzody 1”, autobusy kursować 
będą ulicami: Dworcową, Mi-
kołowską, Pszczyńską, Panew-
nicką, Kujawską, do włączenia 
się na stałą trasę przejazdu na 
przystanku „Ligota Zabrska Pa-
newnicka [nż] 2”. 

Długość trasy wydłuży się o 0,7 km  
w kursach prowadzonych ob-
jazdem w kierunku Katowic, nie 
zmieni się na kursach prowadzo-
nych objazdem w kierunku Areny 
Gliwice. (mf)

W grudniu na Rynku po raz kolejny pojawi się Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Pomóż nam stworzyć prawdziwie 
świąteczną atmosferę – artystom i kupcom oferujemy domki handlowe.

Udekorowany świątecznymi 
ozdobami Rynek wygląda ma-
gicznie. Przez cały tydzień na 
stoiskach można znaleźć po-
mysły na prezenty pod choinkę 
albo zjeść coś pysznego. W so-
boty i niedziele Miasto Gliwice 
przygotowuje dla mieszkańców 
świąteczne koncerty, spektakle 
i konkursy.

Artyści i kupcy, którzy chcą włą-
czyć się w organizację Gliwickie-
go Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, do 27 października mogą 
wysyłać zgłoszenia. Ceramika 
artystyczna, wyroby regional-
ne, ozdoby choinkowe, ale też 
bożonarodzeniowe jedzenie 
i napoje – przekonaj nas, że 
wpasujesz się na swoim stoisku 
w świąteczny klimat.

Organizator Jarmarku, Miasto 
Gliwice, zapewnia domki han-
dlowe (odpłatnie – 600 zł za 

1 domek), zaplecze sanitarne 
i świąteczne ozdoby. Han-

dlowców będą obowiązywały: 
opłata targowa (w wysokości 

zgodnej ze stawkami obowią-
zującymi na terenie Gliwic), 

jednorazowa opłata za wyna-
jem domków, opłata za prąd 
(w wysokości 2,16 zł netto za 
1 KW, zgodnie ze wskazaniami 
licznika zainstalowanego w każ-
dym z domków handlowych) 
oraz opłata za opróżnianie po-
jemnika na odpady komunalne 
zmieszane, przypisanego do 
każdego stoiska handlowego. 
Koszt jednorazowego odbioru 
jednego pojemnika wynosi 
60,92 zł brutto.

Zgłoszenia są przyjmowane 
osobiście w Biurze Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21), 
pocztą na adres Wydziału Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej 
UM w Gliwicach oraz mejlowo 
na skrzynkę kom@um.gliwice.pl.  
Do zgłoszenia trzeba dołączyć 
wypełniony formularz. 
 
 (mm)

Szukamy kupców na Jarmark Bożonarodzeniowy

Wybierz dystans i biegnij! 
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aktualnOści / WSPOmnienie

Studenci uniwersytetu trzeciego Wieku uroczyście rozpoczęli kolejny rok akademicki. W gliwickim kinie amok 
odbyła się inauguracja z udziałem władz utW, studentów, przedstawicieli innych uczelni, senatorów i radnych 
oraz prezydenta Gliwic adama neumanna który złożył studentom życzenia na nowy rok akademicki i wyrazy 
uznania za zaangażowanie w propagowanie wartościowej idei kształcenia przez całe życie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Gliwicach działa od 2003 r. 
i w tym roku świętuje pełnolet-
niość. Przez 18 lat w wykładach, 
spotkaniach, licznych kursach, 
zajęciach i warsztatach oraz 
wyjazdach krajowych i zagranicz-
nych udział wzięło kilka tysięcy 
studentów-seniorów, z których 
znaczna część odnosiła również 
imponujące sukcesy sporto-
we podczas licznych olimpiad 
(z ostatniej Międzynarodowej 
Olimpiady Seniorów przywieźli 
dla Gliwic 29 medali, po raz 
piętnasty zdobywając pierwsze 
miejsce i Złoty Puchar!).

W poniedziałek, 11 październi-
ka, w Kinie Amok–Scena Bajka 
zainaugurowano kolejny rok 
akademicki UTW.

– Jestem przekonany, że działa-
nia UTW skutecznie aktywizują 
seniorów i pomagają rozwią-
zywać codzienne problemy. 
Niezmiernie cieszy, że dojrzałe 
pokolenie naszych mieszkańców 
ma możliwość rozwijania relacji 
społecznych, poznawania i pogłę-
biania swoich zainteresowań. Na 
progu nowego roku akademickie-
go życzę wszystkim słuchaczom 
radości z odkrywania kolejnych 

tajemnic nauki i wielu ciekawych 
doświadczeń. Niech nadchodzące 
miesiące motywują państwa do 
ciągłego doskonalenia i poszuki-
wania wszechstronnych możli-
wości rozwoju – mówił podczas 
inauguracji roku akademickiego 
2021/2022 prezydent Gliwic 
adam neumann.

Podczas inauguracji w kinie 
Amok, o sytuacji studentów 
w minionym roku akademickim 
opowiedziała prezes zarządu 
UTW Krystyna Jurczewska-Płoń-
ska. Ponadto studenci-seniorzy 
odśpiewali Gaudeamus i wysłu-

chali pierwszego w tym roku aka-
demickim wykładu „Psychologia 
biegu życia przed i po Covidzie” 
dra Leszka Woszczka. Spotkanie 
zakończył występ artystyczny 
tenora Kamila Roch-Kowalczuka 
i Justyny Wojtaszewskiej.

Przypominamy, że w ubiegłym 
roku, w ramach gliwickiej strategii 
senioralnej realizowanej w Pro-
gramie Polityki Senioralnej Miasta 
Gliwice, powołano Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Seniorów – Beatę 
Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, której praca ma 
się przyczynić do jeszcze lepszej 

współpracy władz miasta z gliwic-
kimi seniorami.

Program Polityki Senioralnej 
Miasta Gliwice na lata 2021-
2025 jest odpowiedzią na ak-
tualną sytuację demograficzną 
i prognozy dotyczące starzenia 
się społeczeństwa. To strategia, 
której kierunki korespondują 
z polityką senioralną na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym.

Więcej informacji na temat dzia-
łalności UTW w Gliwicach można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.utwgliwice.wordpress.
com. (mf)

Odszedł marceli Pałczyński
aktor i śpiewak operowy zmarł 10 października. marceli  
Pałczyński zawodowo był związany między innymi z Operet-
ką śląską i Państwowym Policealnym Studium Zawodowym 
Wokalno-Baletowym w Gliwicach.

Śpiewał barytonem, a gliwicka publiczność oklaskiwała go między innymi w „Ze-
mście nietoperza”, „Księżniczce czardasza” czy „Krainie uśmiechu”. Występował 
między innymi w Operetce Poznańskiej, Operze im. S. Moniuszki w Poznaniu, 
Operze Śląskiej w Bytomiu i Operetce Śląskiej w Gliwicach. W 1985 roku otrzymał 
Złotą Maskę – Nagrodę Publiczności. Ma na koncie ponad 150 ról i występy 
w kilkunastu tysiącach przedstawień teatralnych.

Marceli Pałczyński w 1983 roku powołał do życia Państwowe Policealne Studium 
Zawodowe Wokalno-Baletowe w Gliwicach. Był jego pierwszym dyrektorem. 
Zajmował się także reżyserią. Scena była jego żywiołem i występował na niej do 
samego końca – w 2021 roku z teatrem Arte Creatura zaprezentował spektakl 
„Noc w Wenecji”.

Gaudeamus na utW

W inauguracji wzięli udział m.in.: prezydent Gliwic Adam Neumann, 
przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak, dyrektor Muzeum  
w Gliwicach i Teatru Miejskiego Grzegorz Krawczyk i dyrektor  
Centrum 3.0 Marta Kryś.
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mieSZkańcy

20 października obchodzimy eu-
ropejski Dzień Seniora. to święto 
wielu gliwiczan – co trzeci miesz-
kaniec naszego miasta skończył 60 
lat. Z tej okazji warto przypomnieć, 
jakie możliwości rozwoju i wsparcia 
oferują seniorom Gliwice.
Kierunki działania wyznacza gliwicka strategia senio-
ralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi 
przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie 
i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyja-
znego seniorom poprzez edukację, aktywność, party-
cypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku 
osób starszych wśród społeczeństwa. Wśród stałych 
propozycji co jakiś czas pojawiają się nowe projekty.

miejski  
program zniżek

Program „Gliwicki Senior” wszedł w życie w 2014 r. 
i cieszy się sporym zainteresowaniem dotychczas wy-
dano blisko 11 tys. kart. Dzięki nim starsi mieszkańcy 
Gliwic mają prawo do zniżek w miejskich obiektach 
sportowych, instytucjach kultury oraz u przedsiębior-
ców, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie, m.in. 
w prywatnych placówkach medycznych, ośrodkach wy-
poczynkowych i niektórych sklepach. 

kartę seniora można otrzymać „od ręki”, po 
okazaniu dowodu osobistego w Biurze Obsługi 
interesantów um (parter) i wypełnieniu wniosku 
dostępnego na stanowisku lub na stronie inter-
netowej Gliwice.eu.

Dofinansowanie  
do opłat za odpady

Z myślą o osobach starszych, dla których ponosze-
nie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym 
obciążeniem finansowym, prezydent Gliwic określił 
zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków 
celowych i specjalnych zasiłków celowych. Szczegóło-
wych informacji w sprawie możliwości uzyskania 
dofinansowania, uwarunkowanej osiąganym 
dochodem, udziela Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, tel. 32/335-96-08.

Rada  
Seniorów

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem dorad-
czym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentują-
cym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji 
realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem 
jest wspieranie interesów osób starszych w polityce 
samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicju-
je przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecz-
nej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską 
i pozycję w społeczeństwie. 

Członkami rady mogą zostać osoby starsze oraz przed-
stawiciele podmiotów działających na rzecz osób 
starszych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony 
nabór kandydatów do kolejnej kadencji gliwickiej Rady 
Seniorów.

Z myślą o seniorach, w sierpniu tego roku uruchomiono 
nową usługę, w ramach której osoby po 60. roku życia 
mogą skorzystać przy drobnych naprawach z pomocy 
fachowca. Ta forma pomocy przeznaczona jest w szcze-
gólności dla osób samotnych, chorych, które nie mogą 
liczyć na wsparcie bliskich. usterki można zgłaszać 
telefonicznie w firmie POG-tech (tel. 32/270-55-
-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 
a 16.00. Dla bezpieczeństwa seniorów osoba wykonu-
jąca usługę jest wyposażona w identyfikator z logo pro-
jektu z pieczęcią „Gliwice – miasto na prawach powiatu”

Segregator  
życia

Miasto promuje też ideę zakładania i prowadzenia 
czerwonych Segregatorów Życia, czyli teczek zawiera-
jących najważniejsze informacje o stanie zdrowia ich 
właścicieli. W Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21) segregatory można odbierać bezpłatnie, na 
stanowisku Konsultanta Osób Niepełnosprawnych na 
parterze budynku.

Wsparcie  
i rozwój

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szerokie wsparcie 
dla seniorów, dostosowując rodzaj pomocy do indywi-
dualnej sytuacji. Na terenie Gliwic działa Dzienny Dom 
Pomocy (Kozielska 71) oraz Dzienny Dom „Senior+”  

niech żyją Seniorzy! 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, w ramach projektu  
„aktywnie dla Gliwic”, organizuje szereg zajęć dla seniorów, m.in. 
warsztaty relaksacji, warsztaty artystyczne, pikniki sąsiedzkie oraz 
zajęcia  sportowe – nordic walking czy tzw. „dzielnicowy rozruch”.
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mieSZkańcy
(ul. Partyzantów 30), w których osoby starsze mogą 
skorzystać m.in. z wyżywienia, grupowej i indywidual-
nej terapii zajęciowej dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb, wycieczek plenerowych i imprez okolicznościo-
wych, a w razie potrzeby również z dowozu do ośrodka 
wsparcia.

– W ramach projektu „Aktywnie dla Gliwic” OPS or-
ganizuje m.in. wydarzenia mające na celu integrację 
międzypokoleniową seniorów ze społecznością lokalną, 
wspólny udział w eventach plenerowych lub w Klubie 
Seniora. Organizowane są też warsztaty rękodzieła 
dla seniorów oraz warsztaty relaksacyjne i sportowe. 
OPS realizuje też adresowane do seniorów działania 
związane z sytuacją pandemiczną COVID–19: „Wspie-
raj seniora”, polegające na dostarczaniu zakupów 
i pomocy w załatwieniu drobnych spraw urzędowych – 
wylicza Brygida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Ponadto, w ramach świadczeń ustawy o pomocy społecz-
nej, osoby starsze mogą skorzystać z: zasiłku stałego z ty-
tułu wieku, tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego, usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania, mających na celu utrzymanie 
osoby starszej w środowisku zamieszkania oraz z gorące-
go posiłku, w tym z dowozem do miejsca zamieszkania. 
Ośrodek oferuje też wsparcia pracownika socjalnego 
w rozwiązywaniu problemów i poprawy trudnej sytuacji, 
może też skierować konkretną osobę do domu pomocy 
społecznej, jeżeli z uwagi na wiek i stan zdrowia wymaga 
ona całodobowej opieki. Na terenie Gliwic funkcjonują  
2 domy pomocy społecznej przeznaczone dla osób w po-
deszłam wieku: DPS „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10) i DPS 
„Nazaret” (ul. Odrowążów) oraz dom pomocy społecznej 
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych 
DPS „Opoka” (ul. Pszczyńska 100). Więcej na ten temat 
można znaleźć na stronie opsgliwice.pl.

Strefa 
seniora

Bogatą ofertę dla seniorów przygotowało Centrum 3.0, 
które oferuje starszej części gliwickiej społeczności Strefę 
Seniora przy ul. Studziennej 6. Mieszkańcy Gliwic, którzy 
przekroczyli granicę wiekową 60 lat, znajdą tam teatr 
i zespół muzyczny seniorów, pomysł na wolontariat, 
warsztaty i szkolenia z różnych aktywności, informacje 
o klubach seniora działających w naszym mieście, porady 
dotyczące nowinek technologicznych, informacje o dzia-
łalności Rady Seniorów Miasta Gliwice, a także nowych 
znajomych. Lokalni liderzy, prowadzący kluby seniora, 
mogą liczyć na wsparcie organizacyjne i merytoryczne 
pracowników Strefy Seniora w każdej dziedzinie swojej 
społecznej pracy, w której będą potrzebowali pomocy.

– Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia rozwojo-
we, takie jak kurs obsługi komputera, nauka języka wło-
skiego czy warsztaty ceramiczne, oraz cykl poświęcony 
muzyce pod nazwą „Opera nie gryzie”. W planach na 
najbliższe miesiące mamy kolejną edycję kursu języko-
wego oraz spotkania dotyczące literatury. Strefa Seniora 
wysyła także regularnie newsletter, dzięki któremu nic 
z bogatej oferty nie umknie uwadze zainteresowanych 
– mówi Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych.

Więcej informacji na temat Strefy Seniora można 
uzyskać pod nr. tel. 32/775-20-53 lub pisząc na 
adres: seniorzy@gods.gliwice.pl bądź osobiście  

(ul. Studzienna 6 od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.00 do 18.00).

kultura z dostawą  
do domu

Również w miejskiej Bibliotece Publicznej seniorzy 
z Gliwic znajdą szereg atrakcji. Oferta kulturalna jest 
bardzo bogata, zaplanowano liczne spotkania autorskie 
i wystawy w wielu punktach miasta, spotkania Klubu 
Brydżystów w Filii nr 5 przy ul. Perkoza 12 oraz cykliczne 
spotkania, warsztaty dla starszych mieszkańców dziel-
nicy Szobiszowice w Filii nr 20.

– Na półkach bibliotecznych dostępnych jest ponad  
15 500 audiobooków i blisko 200 książek z dużą czcion-
ką, czasopisma o różnorodnej tematyce i filmy. Osoby 

starsze, chore, niepełnosprawne lub mające problemy 
z poruszaniem się mogą korzystać z bezpłatnej usługi 
„Książka na telefon” – mówi Izabela Kochańczyk, zastęp-
ca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

aby umówić się na dostawę książek, audio- 
booków, filmów czy gier planszowych pod drzwi 
własnego domu, wystarczy zadzwonić pod numer 
telefonu 32/231-54-05. Dostawy są realizowane 
we wtorki i w piątki w godz. od 8.00 do 14.00. 
Wystarczy zgłosić w bibliotece, telefonicznie lub przez 
osoby trzecie, potrzebę dostarczenia książek. Wszystkie 
placówki MBP wyposażone są ponadto w stanowiska 
komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. 
Bibliotekarze pomagają osobom starszym w obsłudze 
komputera i Internetu oraz korzystaniu z bibliotecznego 
katalogu elektronicznego. 
  (mf)

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora 
składam Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia pozwalającego 
na aktywne życie, optymizmu oraz 
wszelkiej pomyślności. Niech omijają 
Państwa troski i smutki dnia codzien-
nego, a obecny czas będzie najlepszym 
czasem do spełnienia rzeczy dotąd 
niespełnionych.

Pełnomocnik dla seniorów
Warto pamiętać, że od ubiegłego roku w Gliwicach działa Pełnomocnik Prezydenta ds. Senio-
rów – Beata Jeżyk, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach. Dyżury 
telefoniczne dla mieszkańców pełnomocnik pełni pod nr. tel.: 602-456-035 (we wtorki i środy 
w godz. 9.00–12.00 oraz w czwartki od godz. 12.00 do 15.00). Osobiście z Beatą Jeżyk można 
się spotkać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach (pok. 208).

Wycieczka autokarowa szlakiem 
drewnianych kościołów. Zadanie 

zrealizowane w ramach Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego.
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Adam Neumann  
prezydent Gliwic

https://opsgliwice.pl/
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W teatrze miejskim w Gliwicach szykuje się kolejna premiera, zbliża 
się także finał festiwalu PalmJazz i następna koncertowa odsłona 
Festiwalu muzyki Dawnej improwizowanej all’improvviso. Gotowi 
na kolejny kulturalny weekend w Gliwicach?

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie kultura.
gliwice.eu. Jesteś organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na naszą 
stronę poprzez formularz. 

	W piątek 15 października 
o godz. 19.00 w Arenie 
Gliwice (ul. Akademicka 
50) rozpocznie się koncert 
„tribute to Hans Zimmer, 
ennio morricone, John 
Williams”.

	W piątek o godz. 19.00 
w Centrum Kultury Jazovia 
w ramach festiwalu Palm- 
Jazz zagrają monika Borzym 
(godz. 19.00) i Steve clarke 
trio (godz. 21.00). Finał tego-
rocznego święta muzyki jazzo-
wej i etnicznej zaplanowano 
na sobotę 16 października. 
O godz. 19.00 w Arenie Gliwice 
wystąpią aukSO Orkiestra 
kameralna miasta tychy 
i Jekaterina Drzewiecka.

	16 października o godz. 18.00 
w Arenie Gliwice rozpocznie 

się koncert muzyki Filmo-
wej i epickiej (Visual con-
cert) z filmową projekcją 
najpiękniejszych miejsc 
świata.

	W sobotę Teatr Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57) zaprasza na premierę 
spektaklu „całe życie” w re-
żyserii J. Oparek. Przedsta-
wienie rozpocznie się o godz. 
20.00. Będzie je można zo-
baczyć także w niedzielę 17 
października o godz. 18.00.

	17 października o godz. 16.00 
w kościele Zbawiciela (ul. 
Strzelców Bytomskich 17) 
rozpocznie się ostatni kon-
cert w ramach Gliwickiego 
Festiwalu Bachowskiego. 
Zagrają Duo accosphere 
i kwintet Smyczkowy 

Orkiestry capella craco-
viensis.

	Na niedzielę zaplanowano 
kolejną odsłonę festiwalu 
All’improvviso. Na Scenie 
Bajka (kino Amok, ul. Dolnych 
Wałów 3) o godz. 18.00 wy-
stąpi Holland Baroque.

	Niezmiennie polecamy wizy-
tę w kinie studyjnym Amok. 
W ten weekend szczególnie 
warto zobaczyć pełen zwro-
tów akcji kryminał „Jeźdźcy 
sprawiedliwości” w reży-
serii a.t. Jensena.

	Od piątku do 13 lutego w Wil-
li Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) będzie można oglądać 
wystawę sztuki „Rzeźbiarze 
górnośląscy pierwszej po-
łowy XX w.”. (mm)

na małej scenie teatru miejskiego w Gliwicach 
powstaje spektakl na podstawie dramatu uro-
dzonej w Gliwicach i odnoszącej sukcesy w Polsce 
Joanny Oparek.
– To krwisty, współczesny 
dramat, z dużą dozą komizmu 
i mocno zarysowanymi posta-
ciami. Z wielką radością podję-
łam się jego realizacji w moim 
rodzinnym mieście, w którym 
doczekaliśmy się prawdziwego 
teatru dramatycznego. Teatr 
Miejski w Gliwicach sporo 
znaczy na mapie kulturalnej 
Polski, inicjując nowe, odważne 
przedsięwzięcia. Tutejsza scena 
ma swój charakter i dynamikę, 
jestem pod wrażeniem tej 
współpracy. Tym bardziej cieszę 
się, że zadebiutuję właśnie tutaj 
jako reżyserka – mówi Joanna 
Oparek.

W spektaklu wystąpią aktorzy 
Teatru Miejskiego w Gliwicach: 
Aleksandra Maj, Antonina Fe-
derowicz i Maciej Piasny oraz 
gościnnie Tomasz Borkowski.

– Urodziłem się w Gliwicach. To 
właśnie w tym mieście odna-
lazłem pasję, miłość, przyjaźń 
i sens życia. Po 25 latach wróci-

łem, aby zmierzyć się ze wspa-
niałą sztuką „Całe życie”. Tak 
miało być. Jestem w Gliwicach 
znowu szczęśliwy. A opowieść 
Joanny Oparek jest o nas i dla 
nas. Nie przegapcie jej – zapra-
sza na spektakl aktor Tomasz 
Borkowski.

– Z Gliwic pochodzi wielu inte-
resujących artystów. Zawsze 
bardzo się cieszymy, mogąc ich 
do rodzinnego miasta zapraszać 
i prezentować ich twórczość 
naszej publiczności. Spektakl 
Joanny Oparek to bardzo moc-
ny i prawdziwy teatr, w którym 
każdy zobaczy swoje życie bez 
zbędnych upiększeń – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Premiera spektaklu odbędzie się 
16 października na małej scenie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach 
o godz. 20.00. Bilety dostępne 
są na stronie internetowej te-
atr.gliwice.pl i w kasach teatru. 
 (TMG)

Gliwickie kino studyjne amok jest liderem projektu 
„ZeF Filmowe Okno na europę”. inicjatywa została 
wyróżniona w ramach programu „collaborate to 
innovate” sieci europa cinemas.
„ZEF Filmowe Okno na Europę” 
promuje wartościowe kino dla 
dzieci i młodzieży. ZEF to Zespół 
Edukatorów Filmowych, który 
zajmuje się wybieraniem najcie-
kawszych filmów dla młodych 
widzów. Eksperci biorą pod 
lupę obrazy, które wchodzą na 
ekrany kin lub są wyświetlane 
na festiwalach. W skład Jury ZEF 
wchodzą twórcy programów 
edukacji filmowej, nauczyciele 
i przedstawiciele kin. W ramach 
projektu „ZEF Filmowe Okno na 
Europę” najbardziej interesują-

cym obrazom zostanie przyzna-
ny znak jakości ZEF.

W ramach programu „Collabo-
rate to Innovate” sieć kin Europa 
Cinemas wyróżniła 15 inicjatyw 
z całej Europy. Wiąże się to 
z udzieleniem wsparcia finan-
sowego. Na liście znalazł się tylko 
jeden projekt z Polski. Liderem 
inicjatywy ZEF jest gliwickie kino 
Amok, a partnerują mu między 
innymi kino Sokół w Nowym 
Sączu i kino Mikro w Krakowie.  
 (mm)

Premiera w tmG

Gliwiczanin w drodze
miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza na spotkanie z gliwickim 
podróżnikiem, Przemysławem Wiktorczykiem.
Jak wygląda życie na dalekiej 
północy i po co w ogóle tam 
jechać? O życiu na arktycznym 
Spitsbergenie i za kołem pod-
biegunowym opowie w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Gliwicach Przemysław 

Wiktorczyk, autor bloga 
„antek w podróży”.

Na spotkanie zapraszamy 20 
października o godz. 18.00 do 
Biblioteki Centralnej przy ul. 
Kościuszki 17.

Spotkanie odbędzie się w ra-
mach projektu „Haczyk – gli-
wickie spotkania literackie”, 
dofinansowanego ze środków 
MKDNiS pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. 
  (MBP)

„całe życie”, reż. J. Oparek

amok  
wyróżniony
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Rozpoczęły się zdjęcia do filmu „Rój” w reżyserii gliwiczanina Bartka 
Bali. W rolach głównych występują Roma Gąsiorowska i eryk lubos.

Zdjęcia rozpoczęły się na Śląsku, 
a konkretnie w okolicach Jaworzna, 
gdzie nagrano bardzo wymagające 
sceny podwodne. Główny blok 
zdjęciowy jest realizowany na Po-
morzu i potrwa do końca listopada.

„Rój” to projekt gliwickiego re-
żysera Bartka Bali. Film będzie 
opowiadał intrygującą historię 
rodziny, która wybiera życie na 
uboczu, z dala od cywilizacji i poza 
społeczeństwem. To także pierw-
sza polska produkcja, która znala-
zła inwestorów w crowdfundingu.

– Jest wiele powodów, dla 
których pragnę opowiedzieć tę 
historię. Chcę pokazać Rodzinę, 
która mierzy się z ekstremalną 
próbą stworzenia idealnej spo-
łeczności. Chcę pokazać Świat 
absolutnej wolności, o którym 
ludzie marzą, nie mając świado-
mości, jak wygląda naprawdę. 

Chcę wreszcie pokazać, że każda 
skrajność, nawet ta wynikająca 
z najszczerszych intencji, może 
skończyć się tragedią. Chcę 
wzbudzić czujność w każdym 
z nas, że pozorny raj może oka-
zać się piekłem. Ponieważ za-
wsze powinniśmy być wyczuleni 
wobec każdej formy skrajności 
– mówi Bartek Bala, gliwiczanin, 
reżyser i współautor scenariusza 
filmu „Rój”.

Reprezentujący młode pokole-
nie filmowców Bala zadebiutuje 
w pełnym metrażu. Ma już na 
koncie nagrody na festiwalach fil-
mowych i doświadczenie w pracy 
nad krótkim metrażem, filmami 
dokumentalnymi, teledyskami 
czy spotami filmowymi. Teraz 
czas na „Rój” – film, za którym 
stoją nie tylko warsztat i wraż-
liwość twórcy, ale też dobry 
pomysł biznesowy.

Gliwiczanie założyli spółkę ce-
lową Rój SA i przecierają szlaki 
w crowdfundingu inwestycyjnym 
na polskim rynku filmowym, ale 
wzorce czerpią z Zachodu. 
Tam taki model finanso-
wania sprawdza się 
na tyle dobrze, że 
od kilku lat jest 
alternatywą dla 
zwykłych zbió-
rek. Producen-
ci filmu „Rój” 
zebrali prawie 
2 mln zł na plat-
formie Crowd- 
way, sprzedając 
akcje. Budżet filmo-
wy został tak pomyślany, 
żeby zwrócił się już na wcze-
snym etapie dystrybucji kinowej.

W roli Matki wystąpi Roma Gą-
siorowska, aktorka nagrodzona 
Złotym Lwem na Festiwalu 

Polskich 
F i l m ó w 

Fabularnych 
w Gdyni i Złotą 

Kaczką miesięcznika „Film”. 
W Ojca wcieli się Eryk Lubos, 
wybierany najlepszym aktorem 
nie tylko w Polsce, ale też na fe-
stiwalach filmowych na Cyprze 

i w Karlowych Warach, znany 
z filmów „Drogówka” czy „Wo-
łyń” Wojciecha Smarzowskiego.

Film „Rój” Bartka Bali objął 
patronatem Adam Neumann, 
prezydent Gliwic. 
 
 (mm)

kamera akcja! Pierwszy klaps w filmie „Rój”

Bartek Bala, 
reżyser filmu „Rój” 

Hańba! i Włochaty to dwa dobre powody, żeby 
sobotę 23 października spędzić w pogo. Dla nie-
przekonanych podajemy jeszcze pięć powodów: 
Rottweiler, Hiob Dylan, moira, Wielki las i Wara! 
Punk Generation „rozniesie” klubu Spirala.
Hańba! to zbuntowana orkie-
stra podwórkowa. Muzycy sami 
określają swoje brzmienie jako 
post-folk-punk i folkcore. Grają na 
akordeonie, bandżo, tubie i bęb-
nie, nawiązując do muzyki okresu 
dwudziestolecia międzywojen-
nego. Folkowy kabaret łączący 
punk rock z muzyką uliczną – ten 
koncert was porwie!

Po raz pierwszy w Gliwicach zagra 
legenda polskiego punk rocka – 
Włochaty. Skład Punk Generation 
zasilą także punkowy bard Hiob 
Dylan i gliwicka grupa Rottwe-
iler. Miłośnicy cięższych brzmień 
posłuchają punkowo-metalowej 
moiry, a ci, którzy wolą melodyjną 

trąbkę – grupy Wara! W klubie 
Spirala (Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85) 
zagrają też debiutanci z 2020 roku 
– Wielki las.

Punk Generation rozpocznie 
się o godz. 18.30 w sobotę 23 
października. Klub Spirala zo-
stanie otwarty o godz. 18.00 
Bilety w przedsprzedaży można 
nabyć w Empiku w cenie 45 zł. 
W dniu koncertu w Spirali będą 
w cenie 60 zł.

Organizatorem imprezy jest 
Stowarzyszenie GTW. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

Hańba!
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Patrycja Ziniewicz Quartet i new Brand Quintet wystąpią w jesien-
nej odsłonie cyklu „czwartek Jazzowy z Gwiazdą”. na Scenę Bojków 
zaprasza śląski Jazz club.

W czwartek 14 października 
o godz. 20.00 na Scenie Bojków 
(ul. Parkowa 5) rozpocznie się 
koncert Patrycja Ziniewicz 
Quartet. Muzycy wykonają 
piosenki z repertuaru Ewy De-
marczyk. – Pierwszym utwo-
rem, który mnie oczarował, 
był „Grande Valse Brillante”. 
Moja nauczycielka śpiewu 
wykonywała go zza drzwi sali, 
gdzie odbywały się nasze lekcje. 
Miałam zaledwie 13 lat, ale 
i tak zdecydowałam, że muszę 

wziąć tę piosenkę na warsztat. 
Tak zaczęła się moja fascyna-
cja Czarnym Aniołem – mówi 
Patrycja Ziniewicz.

Dwa tygodnie później, w czwar-
tek 28 października, odbędzie 
się koncert new Brand 
Quintet. Muzycy rozpoczną 
Czwartek Jazzowy z Gwiazdą 
o godz. 20.00 na Scenie Boj-
ków. Zespół tworzy pięć mu-
zycznych indywidualności pod 
wodzą znakomitego polskiego 

perkusisty Arka Skolika. Na 
swoim pierwszym wspólnym 
albumie zaprezentowali sześć 
kompozycji z lat 60. Wykonają 
je podczas koncertu w Gliwi-
cach.

Bilety na oba koncerty można 
nabyć na portalu www.bile-
ty24.pl. Organizatorem Czwart-
ków Jazzowych z Gwiazdą jest 
Śląski Jazz Club. Cykl jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

Jazzowy październik  
w Bojkowie

Z punkową
energią
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new Brand Quintet

www.bilety24.pl
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Uruchomienie w Gliwicach punktu Drugie 
Życie Rzeczy to inicjatywa Przedsiębiorstwa 
Zagospodarowania Odpadów – miejskiej 
spółki odpowiedzialnej za właściwe wy-
korzystanie sporej części wytwarzanych 
przez nas śmieci, a także za przekazywa-
nie ich firmom recyklingowym zgodnie 
z ekologicznymi standardami. Ponowne 
wykorzystywanie przedmiotów codzienne-
go użytku dobrze wpisuje się w działania 
firmy i koncepcję zbliżoną do zero waste. 

– Usługę Drugie Życie Rzeczy wprowadzi-
liśmy w odpowiedzi na oczekiwania gliwi-
czan. Z jednej strony wielu mieszkańców ma 
niepotrzebne rzeczy, które z powodzeniem 
mogą być wykorzystane przez innych, z dru-
giej – są gliwiczanie, którzy nie chcą lub nie 
mogą pozwolić sobie na zakup nowych. 
Chcemy uświadamiać mieszkańcom, że nie 
zawsze trzeba wydawać dużo pieniędzy. 
Można przyjechać do nas, wybrać coś dla 
siebie albo podzielić się z innymi gliwicza-
nami tym, co nam się już nie przyda i nie 
gromadzić nadmiaru przedmiotów. Warto 
wspomóc innych i równocześnie odciążyć 
środowisko naturalne – zachęca Monika 
Niemczyk z Przedsiębiorstwa Zagospo-
darowania Odpadów.

Wytwarzamy 
coraz więcej 
odpadów, 
więc warto 
ograniczać 
ich ilość na 
różne spo-
soby.

Być może wymieniasz 
właśnie meble na nowe 
albo robisz generalne po-
rządki i znajdujesz niepo-

trzebne książki, zabawki, szklanki, filiżanki 
czy wazony? Do tego okazuje się, że masz 
zbędny dywan, rower, hulaj-
nogę, a może łyżwy lub 
narty? To wszystko 
jeszcze komuś 
się przyda! 
Jeśli chcesz 
podzielić 
się z in-
nymi lub 
szukasz 
dla siebie 

przedmiotów, które warto ponownie wyko-
rzystać, zajrzyj na Rybnicką 199B. Drugie Ży-

cie Rzeczy działa na terenie PSZOK-u,  
czyli Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Ko-
munalnych. 

– Zainteresowanie 
Drugim Życiem 
Rzeczy jest 
spore, chociaż 
zależy nam, 

aby było jeszcze większe. Codziennie przy-
jeżdżają mieszkańcy z bardzo różnorodnymi 
przedmiotami. Mieliśmy m.in. skórzane 
wersalki, krzesła, tapczany, stoły, taborety, 
meble ogrodowe, łóżeczka i wózki dziecięce, 
gry planszowe, doniczki, obrazy, a nawet 
deskę do windsurfingu. Trudno wymienić 
wszystko, można znaleźć tu wiele rzeczy 
potrzebnych do domu. Odbierają je osoby 
w trudnej sytuacji materialnej, ale także 
amatorzy przedmiotów z recyklingu i poszu-
kiwacze ciekawostek, bo i takie się trafiają. 
Wielu gliwiczan wyraża pozytywne opinie 
o funkcjonowaniu punktu, dlatego chcemy 
popularyzować naszą usługę i mamy przy-
gotowane miejsce na kolejne przedmioty 
– informuje Monika Niemczyk. 

Z punktu Drugie Życie Rzeczy korzystać 
mogą wyłącznie mieszkańcy Gliwic. Po-
zostawienie przedmiotu i jego odbiór nie 
wymagają żadnych opłat. Na miejscu należy 
wypełnić stosowne oświadczenie. Szczegó-
łowy regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej pzogliwice.pl.   (al)

masz zbędne meble, zabawki, książki, sprzęt sportowy lub inne przedmioty, które mogą się 
jeszcze komuś przydać? nie wyrzucaj ich, ale przywieź na ul. Rybnicką 199B, gdzie działa punkt 
Drugie Życie Rzeczy.

W punkcie Drugie Życie Rzeczy przyjmowane są m.in.:
• meble (krzesła, wersalki, tapczany, stoły, taborety);
• zabawki (w tym również gry planszowe);
• książki i obrazy;
• doniczki, wyroby ceramiczne i szklane;
• rowery, hulajnogi, łyżwy i sprzęt sportowy.

Ze względu na bezpieczeństwo, usługa Drugie Życie Rzeczy nie obejmuje urzą-
dzeń elektrycznych, elektronicznych, RTV i AGD oraz elektronarzędzi i urządzeń 
zawierających nośniki danych.

Pozostawiany przed-
miot musi być:
• czysty,
• nieuszkodzony,
• sprawny,
• w dobrym stanie  

technicznym,
• bezpieczny,
• niestwarzający  

zagrożenia dla nowych 
użytkowników.

Należy pamiętać, że osta-
teczną decyzję, czy dana 
rzecz nadaje się do ponow-
nego użycia, podejmuje wy-
kwalifikowany pracownik 
punktu.

Rzeczy przyjmowane i wydawane są  
nieodpłatnie w godzinach:
• od 10.00 do 18.00 – od poniedziałku do 

piątku,
• od 7.00 do 13.00 – w soboty.

W święta i dni wolne od pracy punkt jest 
nieczynny.

uWaGa! na prośbę gliwiczan od listopada wy-
dłużą się godziny otwarcia Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOk), 
w tym korzystania z usługi Drugie Życie Rzeczy. 
nowe godziny od listopada:
• od 8.00 do 18.00 – od poniedziałku do 

piątku, 
• od 8.00 do 14.00 – w soboty.
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Rudolf Widziszowski kierował gliwicką 
ciepłownią od 1 października 1993 roku. 
Przejął wówczas nadzór nad zapoczątko-
waną 3 lata wcześniej, szeroko zakrojoną 
modernizacją źródła ciepła oraz rozbudową 
sieci ciepłowniczych. Działania te pozwoliły 
na systematyczne przyłączanie obiektów 
ogrzewanych do tej pory piecami bądź 
ciepłem z kotłowni węglowych. Warto 
podkreślić, że likwidacja tych ostatnich 
była szczególnie ważna – ograniczyła niską 
emisję w Gliwicach oraz doprowadziła do 
poprawy stanu środowiska i jakości życia 
mieszkańców.

Począwszy od 1995 roku, kierowany przez 
R. Widziszowskiego PEC – Gliwice wybudo-
wał m.in. sieci ciepłownicze zaopatrujące 
w miejskie ciepło rejon Trynku, gliwicką 
starówkę, ulice Górnych Wałów, Ziemowi-
ta, Zygmunta Starego, Chopina i Kościuszki. 
Do miejskiego systemu ciepłowniczego 
włączono budynki w obrębie ulic Andersa 
i Sowińskiego, część dzielnicy Zatorze, ulice 
Dunikowskiego i Kozielską (do ronda) oraz 
Bojkowską (Nowe Gliwice). W 2004 roku 
przyłączono do sieci ciepłowniczej obiekty 
dydaktyczne Politechniki Śląskiej dotychczas 

ogrzewane z kotłowni Politechniki. Obec-
nie wciąż unowocześniany miejski system 
ciepłowniczy obejmuje swoim zasięgiem 
niemal całe Gliwice, a produkcją ciepła 
zawiaduje wysoko wykwalifikowana kadra 

pracownicza wspomagana przez wdrożoną 
sztuczną inteligencję. Dzięki temu można 
sprawnie dostarczać ciepło odbiorcom, 
ograniczyć straty przesyłowe, a w konse-
kwencji ograniczyć emisję dwutlenku węgla 

do atmosfery. Kolejny krok to zaawansowany 
system umożliwiający bieżącą kontrolę pracy 
urządzeń – PEC – Gliwice systematycznie 
rozbudowuje infrastrukturę cyfrową.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu, otwar-
ciu na innowacje i szeroko zakrojonym 
przedsięwzięciom gliwicka ciepłownia 
jest dziś jednym z wiodących przed-
siębiorstw na śląsku spełniających 
restrykcyjne wymogi środowiskowe.

Wieloletnie działania na rzecz zaopatrzenia 
mieszkańców w ciepło i poprawy jakości 
powietrza w mieście honorują liczne nagro-
dy, wyróżnienia i certyfikaty przyznawane 
przedsiębiorstwu i jego dotychczasowemu 
prezesowi („Laur Ciepłownictwa”, „Przed-
siębiorstwo Fair Play”, „Firma Bliska Środo-
wisku”, Złota Odznaka Honorowa za zasługi 
dla Województwa Śląskiego, „Solidna Fir-
ma”, „Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości”, 
Świadectwo Czystszej Produkcji i Odpo-
wiedzialnej Przedsiębiorczości). W tym 
roku w Międzyzdrojach kapituła Laurów 
odznaczyła Rudolfa Widziszowskiego Lau-
rem „Zasłużony dla ciepłownictwa”.  
 (kik)

Linie technologiczne odsiarczania spalin 
wylotowych będą pracowały w technologii 
półsuchej redukcji dwutlenku siarki (reduk-
cja do 100% zanieczyszczeń), natomiast linie 
odazotowania spalin – w technologii selek-
tywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu 
(redukcja do 65% zanieczyszczeń). Wszystkie 
te instalacje zostały zabudowane na potrzeby 
pracy kotłowni rusztowej WR-25, która posia-
da całkowitą moc cieplną na poziomie 120 
megawatów. Warto dodać, że zabudowane 
linie oczyszczania spalin, wykorzystując re-
agent na bazie wapna palonego, równolegle 
ograniczają również takie zanieczyszczenia, 
jak chlorowodór (redukcja do 99% zanie-
czyszczeń) i fluorowodór (redukcja do 99% 
zanieczyszczeń). Zaopatrzenie instalacji w fil-
try workowe dodatkowo oczyszcza spaliny 
(na poziomie 99,9%) z pyłu całkowitego PM.

– Cały węzeł oczyszczania spalin wyloto-
wych jest konieczny, aby korzystać z ko-
tłowni rusztowej w zgodzie z przepisami 
prawa i w sposób bezpieczny dla środo-
wiska. Instalacja pozwoli bowiem PEC-owi 
spełnić rygorystyczne normy środowiskowe 
i surowe standardy emisyjne określone 
w regulacjach krajowych i unijnych. W re-

zultacie potrzeby cieplne mieszkańców 
Gliwic będą zabezpieczone, co umożliwi 
naszemu przedsiębiorstwu kontynuację 
transformacji energetycznej związanej ze 
stopniową rezygnacją z użycia węgla w pro-
dukcji ciepła w naszym mieście – podkreśla 

Krzysztof Szaliń-
ski, zastępca 
dyrektora ds. 
technicznych 
w PEC – Gli-
wice.

Inwestycja jest obecnie 
w fazie rozruchu techno-

logicznego. Trwają kon-
trole układów regulacji, 
sterowania, armatury 
regulacyjnej, pracy 
stacji dozowania sor-
bentu, sprawności pracy 

filtrów workowych, pracy 
napędów, skuteczności 

odsiarczania i odazotowania 
spalin. Ostateczne przejęcie in-

stalacji przez PEC – Gliwice nastąpi 
pod koniec tego roku.

– Czyste powietrze w Gliwicach to absolut-
ny priorytet dla naszego przedsiębiorstwa. 
Gra idzie o zdrowie mieszkańców oraz 
komfort ponad 100 tys. odbiorców miej-
skiego ciepła systemowego – przypomina 
Krzysztof Szaliński. 

Efekty pracy instalacji oczyszczania spalin 
będzie można śledzić na stronie interneto-
wej www.pec.gliwice.pl. Specjalny licznik 
emisyjny wskaże, ile ton szkodliwych sub-
stancji nie trafiło do atmosfery dzięki temu 
przedsięwzięciu.  (PEC – Gliwice)

Rudolf Widziszowski, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – Gliwice, 30 wrze-
śnia zakończył trwającą 37 lat pracę w Pec-u. W rozwój firmy i jej dostosowanie do standardów 
XXi wieku włożył swoją wiedzę, doświadczenie i ogromne zaangażowanie.

Po dwóch latach budowy, na terenie Pec – Gliwice została ukończona kolejna ekologiczna inwestycja, któ-
ra pozwoli poważnie ograniczyć emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w mieście. Przedsiębiorstwo 
zmodernizowało dotychczasowe dwie linie odsiarczania spalin, dobudowało trzecią i zabudowało czwartą 
linię instalacji odazotowania spalin.

Rudolf Widziszowski  
zakończył pracę w Pec-Gliwice

Ważna inwestycja – mniejsza emisja gazów

instalacja ciągłego 
monitoringu spalin

ciąg komunikacyjny  
w hali stacji sorbentu
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Z miasta

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy 
je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie 
zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na 
koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom 
miejskim – tym razem Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
zajmuje się wytwarzaniem, prze-
syłaniem i dystrybucją ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody na terenie Gliwic. 
Produkcja odbywa się w Ciepłow-
ni Gliwice oraz w dwóch lokalnych 
kotłowniach. Ciepło systemowe 
trafia do licznych instytucji, zakła-
dów przemysłowych, obiektów 
oświatowych i usługowo-han-
dlowych, oraz do ponad 47 tys. 
gliwickich mieszkań – z tego 21 
tys. mieszkań zaopatrywanych 
jest w ciepłą wodę użytkową. 
Całkowita zainstalowana moc 
grzewcza w centralnym źródle 
ciepła wynosi 360 MWt. Gmina 
Gliwice posiada 100% kapitału 
zakładowego spółki.

W roku obrotowym 2020/2021 
wybudowano 6242 m sieci 
ciepłowniczej, co pozwoliło na  
przyłączenie  do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 88 obiektów, w tym 
1684 mieszkań. Spółka kontynu-
uje Program Czyste powietrze dla 

Gliwiczan związany również z likwi-
dacją niskiej emisji oraz program 
ciepła woda bez piecyka dla Gliwic. 

W minionym roku obrotowym 
spółka osiągnęła zysk netto 
365,9 tys. zł.

Wraz z końcem grudnia 2021 r. 
spółka po przeprowadzonych 
ruchach gwarancyjnych przej-
mie w posiadanie zakończoną, 
technicznie ważną inwestycję 
dla Gliwic, ograniczającą emisję 
zanieczyszczeń gazowych i pyło-
wych, w tym gazów cieplarnia-
nych. Inwestycja zamknie proces 
dostosowania centralnego źródła 
ciepła do rygorystycznych wymo-
gów środowiskowych. Proces  
nieustannego dostosowywania 
źródła ciepła trwał od 2008 r., 
a był wymuszany ciągłym obni-
żaniem norm emisyjnych przez 
prawo ochrony środowiska 
i dążeniem do coraz czystszego 
powietrza nad Gliwicami. Od 
roku 2008 PEC – Gliwice wydał 
170 mln zł na ochronę powie-
trza. Ukończona  inwestycja  na 
kotłowni WR-25 polegała na 
modernizacji dotychczasowych 
dwóch linii odsiarczania spalin 
i dobudowie III linii oraz zabu-
dowie czterech linii instalacji 

odazotowania spalin. Obecnie 
inwestycja znajduje się w fazie 
rozruchu technologicznego.  

Równolegle PEC – Gliwice Sp. z o.o.  
inwestuje  w nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków, która umożliwi 
oczyszczanie ścieków przemysło-
wych do oczekiwanych parame-
trów jakościowych. Jej budowa ma 
się zakończyć w grudniu. 

Przedsiębiorstwo od 2017 r. cy-
fryzuje produkcję. Po zbudowaniu 

nowoczesnego systemu dyspozy-
torskiego, wprowadzeniu sztucz-
nej inteligencji do procedur plano-
wania produkcji, elektronicznego 
obiegu dokumentów, automaty-
zacji procesów technologicznych, 
wysokowydajnego cyfrowego 
systemu zleceń dla elektrome-
chaników, w październiku br. roz-
począł pracę nowoczesny system 
INSPECT4PEC. Zautomatyzowana 
aplikacja planowania i zarządza-
nia obchodami eksploatacyjny-
mi wspiera załogę utrzymania 

ruchu, pozwala na generowanie 
cyfrowych raportów z obchodów 
oraz buduje historię urządzeń na 
podstawie rutynowych czynności 
eksploatacyjnych. Najbliższe plany 
spółki są związane z rozbudową 
ciepłowni o blok wytwarzający 
ciepło i energię elektryczną – 
projekt jest definiowany jako Park 
Zielonej Energii. 

Więcej informacji na temat spółki 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.pec.gliwice.pl. (mf)

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

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

absorber i filtr  
workowy z kanałem  
spalin wylotowych

Siedziba Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – Gliwice
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na wrześniowej sesji gliwiccy radni zadecydowali o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Dokument będzie podstawą do 
uchwalenia w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego gliwiczanie, 
składając do niego wnioski, mogą się wypowiedzieć na temat oczekiwań dotyczących nie tylko przyszłego 
kształtu swojego sąsiedztwa, ale i całego miasta. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Studium to dokument stra-
tegiczny, określający politykę 
przestrzenną w odniesieniu do 
całego miasta. Jego zadaniem 
jest diagnoza istniejącego stanu 
oraz wyznaczenie kierunków 
zagospodarowania miejskiej 
przestrzeni. Nie jest aktem pra-
wa miejscowego, ale stanowi 
podstawę do uchwalenia mpzp 
– miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. 

Obowiązujące obecnie Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice zostało uchwa-
lone w grudniu 2009 r. W ciągu 
ponad 10 lat, które minęły od 
przyjęcia tego dokumentu, zmie-
niły się zarówno uwarunkowania 
prawne, jak i gospodarcze oraz 
społeczne. Studium wymaga 
więc dostosowania do aktual-
nych realiów i oczekiwań miesz-
kańców oraz inwestorów.

– Opracowywanie nowego doku-
mentu będzie procesem wieloeta-
powym, otwartym dla wszystkich 

zainteresowanych, niemniej uję-
tym w ramy trybu określonego 
precyzyjnie w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – podkreśla Iwona Py-
lypenko-Wilk, naczelnik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, w któ-
rym powstanie nowe Studium.  
– Przed nami wiele miesięcy 
intensywnych prac nad stwo-
rzeniem wspólnie dokumentu, 
który na następne lata zdefiniuje 
kierunki rozwoju przestrzennego 
Gliwic – dodaje Iwona Pylypen-
ko-Wilk.

Do 30 listopada każdy, niezależ-
nie od tego, czy jest właścicielem 
nieruchomości, mieszkańcem 
miasta, potencjalnym inwesto-
rem, wypowiada się w kwestii 
jednostkowej czy też dotyczącej 
osiedla, dzielnicy lub całego mia-
sta, będzie mógł złożyć wniosek 
do Studium. Szczegółowe infor-
macje dotyczące sposobu i trybu 
składania znajdują się w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (bip.

gliwice.eu/ogloszenie-prezyden-
ta-miasta-gliwice-o-przystapie-
niu-do-sporzadzenia-studium) 
oraz w portalu planistycznym 
(→ Studium w opracowaniu) 
dostępnym pod adresem: msip.
gliwice.eu.

Z racji tego, że Studium powią-
zane będzie z tworzoną rów-
nolegle nową strategią miasta 
„Gliwice 2040”, na jego potrzeby 
wykorzystane zostaną również 
informacje i postulaty zebrane 
podczas spotkań strategicznych 
z mieszkańcami poszczególnych 
dzielnic. 

– Na późniejszym etapie, kiedy 
projekt nowego Studium bę-
dzie już zarysowany, planujemy 
spotkania z Radami Dzielnic 
i konsultacje społeczne. Spo-
rządzony projekt zostanie wy-
łożony do publicznego wglądu, 
odbędzie się również dyskusja 
publiczna nad zaproponowany-
mi rozwiązaniami – zapowiada 
naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM. (PP/kik)

WaRtO WieDZieć

Gliwice rozpoczynają prace  
nad nowym Studium
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Fragment rysunku obowiązującego obecnie  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice.

aleksandra Wysocka
zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za planowanie przestrzenne w mieście
– Rozpoczynamy prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. 
To ważny dokument, od którego zależy, jak w następnych latach będzie wyglądać nasze miasto i jak będzie kształtował się 
jego długofalowy rozwój. Zaglądając do Studium, dowiemy się m.in., gdzie będzie mogło rozwijać się mieszkalnictwo, usługi 
i przemysł, jak może zostać rozbudowana sieć transportu publicznego czy system ścieżek rowerowych. Zachęcam więc do jak 
najaktywniejszego składania wniosków do tego dokumentu, aby tak ważne dla Gliwic kwestie ustalać wspólnie.

https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-prezydenta-miasta-gliwice-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-studium
msip.gliwice.eu
msip.gliwice.eu
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WaRtO WieDZieć

miejski Rzecznik konsumentów w Gliwicach zaprasza do udziału w bezpłatnych, interaktywnych kursach online 
organizowanych przez urząd komunikacji elektronicznej. ich tematyka porusza najważniejsze zagadnienia 
związane z bankowością elektroniczną, e-zakupami czy załatwianiem spraw urzędowych przez internet.
Dostęp do Internetu, a co za 
tym idzie – możliwość szybszego 
i prostszego załatwiania spraw 
w sieci – stał się naszą codzienno-
ścią. Niestety zbyt często padamy 
ofiarą oszustów z powodu braku 
uwagi lub niewiedzy. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom wielu osób, 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
w ramach kampanii „J@ online” 
przygotował 3 bezpłatne interak-
tywne kursy rozwijające kompe-
tencje cyfrowe. Są one dostępne 
pod adresem cik.uke.gov.pl/
aktualnosci-cik/j-online,19.html.

Bankowość 
online

Dzięki kursowi poznasz bankowość 
elektroniczną, jej zalety i mnogość 
funkcji, które oferuje. Dowiesz się, 
jak wybrać bank, jak bezpiecznie 
założyć konto, robić przelewy czy 
korzystać z e-urzędu za pomocą 
bankowości. Poznasz możliwe za-

grożenia ze strony internetowych 
oszustów i sposoby, jak skutecznie 
się przed nimi bronić.

Zakupy  
w internecie

Z kursu dowiesz się, czego potrze-
bujesz, aby móc zrobić zakupy 
w Internecie. Przekonasz się, na 
co zwrócić uwagę, aby było to dla 
ciebie proste i bezpieczne. Zoba-
czysz, jak zweryfikować uczciwość 
sklepu, jak chronić swoje dane 
osobowe, zwrócić lub zareklamo-
wać zamówiony towar oraz jak 
nie dać się oszukać internetowym 
przestępcom.

Sprawy  
urzędowe 
przez internet

Dzięki kursowi poznasz spo-
soby na uniknięcie kolejek 

w urzędach. Dowiesz się, czym 
jest serwis obywatel.gov.pl, 
jak korzystać z tej platformy 
i jak wiele przydatnych spraw 
możesz załatwić za jej pośred-

nictwem. Dowiesz się także, 
dlaczego warto założyć profil 
zaufany i jak używać go jako 
twojego elektronicznego pod-
pisu. Po ukończeniu kursu i wy-

pełnieniu testu wiedzy kursanci 
otrzymają darmowy Certyfikat 
UKE potwierdzający ukończenie 
szkolenia.  
 (kik)

te kursy dadzą ci pewność w internecie

W kilku dzielnicach Gliwic odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe realizowane 
w ramach zadań wyłonionych w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
– informuje Wydział kultury i Sportu urzędu miejskiego w Gliwicach.

W dzielnicy Politechnika szkół-
ka 4 Skater prowadzi do końca 
października cykliczne zajęcia 
z jazdy na rolkach. Zajęcia od-
bywają się na placu Krakowskim 
w czwartki i w piątki, w grupach 
dla początkujących i zaawan-
sowanych. Kontakt z organiza-
torem: www.facebook.com/
events/794590984585860/ lub 
pod numerem telefonu: 609- 
-209-507.

W dzielnicy Stare Gliwice, 
w ZSP nr 13 przy  ul. Rubinowej 
16a, prowadzone są zajęcia piłki 
siatkowej oraz tenisa stołowe-
go. Dwugodzinne treningi piłki 
siatkowej rozpoczynają się we 
wtorki od godziny 17.30 oraz 
czwartki od godziny 15.00.  

Dwugodzinne treningi tenisa 
stołowego prowadzone są 
w czwartki od godziny 17.30. 
W Starych Gliwicach można 
również skorzystać z sobot-
nich, dwugodzinnych zajęć 
nordic walking  realizowanych 
od godz. 10.00. Organizatorem 
zajęć jest firma Centrum Tańca 
i Ruchu Step – Dance, tel. 501- 
-799-020.

W ramach budżetu obywatel-
skiego dla mieszkańców dzielnicy 
Sikornik we wtorki i czwartki 
o godzinie 17.00 w Szkole Pod-
stawowej nr 23 organizowane 
są nieodpłatne zajęcia fitness. 
Organizatorem zajęć jest firma  
Sportan Joanna Matuszewska, 
tel. 663-474-991.

W dzielnicy Obrońców Pokoju 
panie mogą skorzystać z zajęć 
aerobiku. Spotkania odbywa-
ją się w poniedziałki, środy 
i soboty w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 4 przy ul. 
Obrońców Pokoju 4. Zadanie 
realizuje Gliwicki Klub Rekre-
acyjno-Sportowy „Stokrotka”. 
Telefon kontaktowy: 603-069-
-547.

Ponadto trwa rekrutacja na bez-
płatne zajęcia piłkarskie i ogólno-
rozwojowe dla dzieci z Bojkowa, 
które mają nie więcej niż 10 lat. 
Więcej informacji można uzyskać 
u organizatora zajęć – Akademii 
Futsalu Piasta Gliwice, pod nu-
merem telefonu 531-089-339. 
 (mf)

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników na 
odpady komunalne. 

Przez cały rok można oddawać 
je w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 16 października 
elektrośmieci będzie można 
oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Sośnica, 

ul. Korczoka (przy kościele)

• godz. 12.30–14.30 – Łabędy, 
ul. Staromiejska (parking przy 
SP 29).

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu na 
stronie segreguj.gliwice.eu. Zebra-
ne elektroodpady są ponownie 
przetwarzane. Stosuje się do tego 
technologie przyjazne środowisku. 

Uwaga! Elektroodpady należy do-
starczać na miejsce zbiórki w okre-
ślonych w harmonogramie godzi-
nach! Wcześniejsze składowanie 
elektroodpadów jest zabronione! 
Odpady będą przyjmowane wy-
łącznie w obecności pracowników 
firmy odbierającej, tak aby nie do-
chodziło do zaśmiecania terenu, na 
którym zbiórka jest organizowana.
 (mf)

masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! trwają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

Zbiórka
elektrośmieci

Sportowe dzielnice
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Z miasta

Gliwice są jednym z liderów nowych technologii w Polsce. Opracowywane w mieście nowoczesne rozwiązania techniczne 
znajdują praktyczne zastosowania w informatyce, robotyce, medycynie, lotnictwie i wielu innych dziedzinach. to między 
innymi zasługa działającej tu od 76 lat Politechniki śląskiej – jednego z filarów powojennego rozwoju miasta, kuźni specja-
listycznych kadr i niewyczerpanego źródła inspirującego potencjału intelektualnego. Współpraca gliwickiego samorządu 
z uczelnią przebiega na różnych polach i w wielu specjalnościach. Wciąż otwarte są nowe obszary współdziałania, o czym 
rozmawiano podczas poniedziałkowego spotkania władz miasta z władzami Politechniki śląskiej.
Politechnika Śląska kształci obecnie ok. 18 tys. studen-
tów. Mają oni do wyboru ponad 50 kierunków studiów 
na 13 wydziałach i w 2 specjalistycznych instytutach 
– zdecydowana większość tych jednostek działa w Gli-
wicach, nadając miastu od dekad charakter ośrodka 
akademickiego. Na wsparcie gliwickiego samorządu 
mogą liczyć zarówno politechniczne wydarzenia i przed-
sięwzięcia promujące dokonania naukowo-badawcze 
czy studia na uczelni, jak i imprezy przyczyniające się 
do rozwoju kultury studenckiej w mieście i regionie. 
Od 16 lat, co roku, prezydent Gliwic nagradza również 
pieniężnie najlepsze prace dyplomowe (licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie i doktorskie) dotyczące róż-
nych aspektów funkcjonowania miasta. W gronie 52 
nagrodzonych do tej pory autorów dominują absolwenci 
Politechniki Śląskiej, z inspirującymi pracami z dziedziny 
architektury, planowania przestrzennego czy budownic-
twa miejskiego. 

W 2013 roku gliwicki samorząd wsparł finansowo oraz 
wspólnie z Politechniką Śląską przebudował centrum 
gliwickiego kampusu. Po gruntownej modernizacji 
półkilometrowego odcinka ul. Akademickiej oraz frag-
mentów ul. Krzywoustego, w sercu dzielnicy akademic-
kiej powstał deptak pełen zieleni z reprezentacyjnym 
placem, fontanną i małą architekturą. Niebieskie znaki 
świetlne podkreśliły dodatkowo historyczne znaczenie 
traktu pokrywającego się z tzw. osią Schabika. Dziś na 
zwieńczeniu tego szlaku znajduje się nie tylko gruntow-
nie odnowiony z myślą o mieszkańcach i studentach 
park Chrobrego, ale też nowoczesna hala widowisko-
wo-sportowa „Arena Gliwice”. Miejsca te coraz mocniej 
tętnią życiem.

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w re-
gionalnych i krajowych rankingach pod względem liczby 
absolwentów zasilających kadrę menedżerską. Na bazie 
kapitału ludzkiego śląskiej uczelni badawczej rozwijają 
się liczne przedsiębiorstwa w mieście, innowacyjne fir-
my z branży IT ulokowane w Centrum Nauki i Biznesu 
„Nowe Gliwice”, miejskie spółki takie jak Górnośląski 
Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej czy Śląska Sieć 

Metropolitalna (pierwszy w Polsce samorządowy opera-
tor infrastruktury informatycznej), a także start-upy ko-
rzystające z infrastruktury i usług Parku Naukowo-Tech-
nologicznego „Technopark Gliwice” – ważnej platformy 
współpracy między sferą nauki, biznesu i samorządu. 
Potencjał intelektualny kadry naukowej Politechniki 
Śląskiej zaangażowanej w prace grup roboczych nad 
nową strategią rozwoju miasta „Gliwice 2040” to zde-
cydowana wartość dodana w długofalowym procesie 
tworzenia tego ważnego strategicznego dokumentu.

Obecnie Miasto Gliwice wspólnie z Politechniką Śląską, 
Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Ryn-
kowej i Aeroklubem Gliwickim tworzy na zmodernizo-
wanym gliwickim lotnisku lokalny kompleks lotniczy, 
na którego bazie działać będzie również park techniki, 
technologii i edukacji lotniczej. Dzięki aktywnej współ-
pracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego 
Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej lotni-
sko stało się już bazą Akademickiego Ośrodka Szkolenia 
Lotniczego (ATO) z hangarem do przechowywania stat-
ków powietrznych, służących zintegrowanemu szkoleniu 
lotniczemu w zakresie licencji pilota liniowego ATPL(A). 
W przyszłości stanie tam kolejny hangar przeznaczony 
na potrzeby kształcenia mechaników lotniczych. 

Po kilkunastu miesiącach walki z wirusem SaRS- 
-coV-2 nie do pominięcia jest bezcenny wkład 
Politechniki śląskiej w pomoc służbie zdrowia 
w regionie i przeciwdziałanie skutkom pandemii. 

Dzięki współpracy miasta z uczelnią i władzami woje-
wództwa możliwe było uruchomienie na lodowisku 
Tafla punktu szczepień przeciw COVID-19 prowadzonego 
przez Szpital Miejski nr 4. Naukowcy Politechniki Śląskiej 
opracowali również wiele urządzeń mających niebaga-
telne znaczenie w zwalczaniu pandemii. Powstał m.in. 
prototyp robota asystującego w szpitalach zakaźnych, 
brama odkażająca (doceniona w finale międzynarodo-
wego konkursu HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM 
CHALLENGE) oraz respirator RespiSave umożliwiający 
zdalne monitorowanie pacjenta. Stworzono też system 

wspierania diagnostyki obrazowej CIRCA, platformę 
CORNELIA umożliwiającą zbieranie ankiet dotyczących 
zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19 i sys-
tem DECODE pomagający we wstępnym wykluczeniu 
koronawirusa wśród osób z objawami typowymi także 
dla innych chorób. W marcu tego roku uczelnia w kon-
sorcjum ze Szpitalem Miejskim nr 4 (mającym przez 
wiele miesięcy status szpitala covidowego) rozpoczęła 
realizację wartego ponad 5 mln zł projektu badawczo-
-naukowego, współfinansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju, nad wykorzystaniem 
sztucznej inteligencji w diagnozowaniu i monitorowaniu 
COVID-19. To pierwsza tego typu inicjatywa, której ce-
lem jest skrócenie czasu opisu badania tomografem 
komputerowym, wykrycie przypadków COVID-19 nie-
podejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych 
informacji, na bazie których będzie można udoskonalić 
istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostycz-
ne. Pozyskany na cele projektowe sprzęt pozostanie po 
zakończeniu prac własnością szpitala, co obok bezdysku-
syjnego wkładu w rozwój szpitalnych kadr medycznych 
jest wielką korzyścią dla gliwickiej lecznicy. 

– Politechnika Śląska kształci tysiące studentów, chętnie 
zatrudnianych później przez lokalne firmy i regionalny 
biznes. Obecność uczelni i jej wyjątkowy kapitał ludzki 
stymulują zatem rozwój naszego miasta, umożliwiając 
pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Zależy 
nam nie tylko na kontynuacji długiej i owocnej współ-
pracy z Politechniką Śląską, ale też na jej stałym po-
szerzaniu. Pól współdziałania jest wiele, począwszy od 
korzystania ze specjalistycznej wiedzy naukowców Poli-
techniki przy projektowaniu dalszych działań i zamierzeń 
inwestycyjnych, przez intensywne angażowanie miej-
skich spółek we wspólne projekty z uczelnią, program 
praktyk dla studentów, programy stażowe, realizację 
szeroko rozumianej idei „Miasta dla Młodych”, innowa-
cyjne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mie-
ście, po aktywną współpracę przy adaptacji siedziby 
Centrum Kultury VICTORIA i wspólne promowanie tego 
miejsca – podkreśla prezydent Gliwic adam neumann. 
 (kik)

miasto i Politechnika.  
Razem tworzymy Gliwice
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ekologia

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:  
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W GLIWICACH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5 
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi 
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego 
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normyEN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2022 r.   – kotły, które wyprodukowano  
              przed 2007 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2024 r.   – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007  
             a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r.   – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku  
            i zostały włączone do eksploatacji przed  
        1 września 2017 r.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte 
do 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa 
w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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ekologia

DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup 
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚigW  
I uZYSKAJ DO 100% ZWROTu KOSZTóW INWESTYCJI

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21), tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, 
czw. w godz. 14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZaSięG miaStO GliWice caŁy kRaJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
Obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

zone.gunb.gov.pl
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WaŻne / OGŁOSZenia

komunikaty

OBiaDy
Warsztaty szkolne 

ckZiu nr 1  
w Gliwicach  

przy ul. kozielskiej 1 
oferują obiady. Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku 

do piątku, od 12.30 do 15.30. koszt obiadu 
dwudaniowego wynosi 18 zł. Zapraszamy chętnych.

SaŁatki, WyROBy 
GaRmaŻeRyJne
Szkolny bar sałatkowy  

„u króla Stasia”  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 32 oferuje w ciągłej 

sprzedaży sałatki oraz wyroby garmażeryjne. Bar jest 
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00. 

Zapraszamy chętnych.

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów  

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 

„Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOk) 
zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania od-
padów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B – część iii.”.

termin składania ofert: 15 października 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 15 października 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings 

Gliwicki klub Sportowy Piast Sa,  
ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego pn.: 

„Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego 
i odzieży sportowej dla Gliwickiego klubu Sportowego 

„PiaSt” Sa”.
termin składania ofert: 28 października 2021 r. do godz. 10.00.
termin otwarcia ofert: 28 października 2021 r. o godz. 10.15.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl

Zarząd spółki Zakłady mechaniczne  
Bumar-Łabędy S.a. z siedzibą w Gliwicach

WZyWa
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych  
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki,  
tj. w Gliwicach (44-109) przy ul. mechaników 9,  

od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.00.

komunikaty

Rządowy program pomocy uczniom  
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

w latach 2020–2022, realizowany w 2021 roku 

W roku szkolnym 2021/2022 po-
moc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego i do kształcenia 
w zawodach, materiałów eduka-
cyjnych do kształcenia ogólnego 
i do kształcenia zawodowego oraz 
materiałów ćwiczeniowych jest 
udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym, 
4) z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością rucho-

wą, w tym z afazją, 
6) z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, 
7) z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku, 
gdy są to niepełnosprawności 
spośród niepełnosprawności, 
o których mowa odpowiednio 
w pkt. 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, 
gdy są to niepełnosprawności 
spośród niepełnosprawności, 
o których mowa odpowiednio 
w pkt. 1–6 i 8 

– posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczających w roku szkolnym 
2021/2022 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do: 
• branżowej szkoły I stopnia, 
• branżowej szkoły II stopnia, 
• klas I–III czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, 
• klasy III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólno-
kształcącego prowadzonej 
w czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym, 

• klas I–III pięcioletniego tech-
nikum, 

• klas III i IV dotychczasowego 
czteroletniego technikum 
prowadzonych w pięcioletnim 
technikum, 

• klas III–VI ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, 

• klas VI–IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, 

• klas I–III liceum sztuk plastycz-
nych, 

• klas III i IV dotychczasowego 
liceum plastycznego prowa-
dzonych w liceum sztuk pla-
stycznych, 

• klasy VI dotychczasowej ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych lub klasy VI dotychczaso-
wej ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych prowadzonych 
w liceum sztuk plastycznych; 

• uczęszczającym w tym roku 
szkolnym do szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy. 

Wnioski o przyznanie dofinan-
sowania do zakupu podręcz-
ników należy składać w szko-
le, do której uczeń uczęszcza 
roku szkolnym 2021/2022, 
w nieprzekraczalnym terminie do  
15 października 2021 r. 
Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego. W przypadku 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest 
uzależniona od rodzaju niepeł-
nosprawności oraz typu szkoły, 
do której uczeń będzie uczęsz-
czał – szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy szkoły oraz 
Wydziału Edukacji UM w Gliwi-
cach. Pomoc finansowa udzielana 
jest niezależnie od dochodu. 
Wypłata pieniędzy wnioskodaw-
com nastąpi po przedłożeniu przez 
rodziców/pełnoletnich uczniów 
w szkole dowodu zakupu pod-
ręczników. Informację w zakresie 
szczegółowych zasad składania 
wniosków i refundowania wy-
datków należy pozyskać w szko-
le, w której uczeń będzie objęty 
pomocą w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom nie-
pełnosprawnym w formie dofi-
nansowania zakupu podręczni-
ków, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych 
w latach 2020–2022, realizowa-
nego w 2021 roku.

Doprecyzowując listę dokumentów niezbędnych do 
wydania abonamentu mieszkańca, w nowelizacji uchwały 
o SPP uwzględniono obowiązek przedłożenia przez za-
interesowanych kopii zawartej umowy leasingu, najmu 
długoterminowego, kredytowej lub użyczenia pojazdu 
służbowego (oryginał do wglądu).  W przypadku niespo-
rządzenia jej w formie pisemnej, dokumentem upoważ-
niającym do nabycia abonamentu ma być oświadczenie 
pracodawcy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojaz-
du służbowego do celów prywatnych (zgodnie z art. 12 
ust. 2a ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych).

Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta 
Gliwice. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy, że na mocy ubiegłorocznej uchwały 
o SPP strefa jest czynna od poniedziałku do piątku od 
9.00 do 17.00. Zmieniły się również zasady przyzna-
wania abonamentu mieszkańca. Aktualnie na jedno 
mieszkanie (jeden lokal mieszkalny) w strefie A i B 
przysługują tylko dwa abonamenty. Za pierwszy abo-
nament opłata roczna wynosi 120 zł, za drugi – 300 zł. 
Posiadacz abonamentu zamieszkały w strefie A może 
parkować w strefach A i B, a posiadacz abonamentu 
ze strefy B – tylko w B.

Dodatkowo, od 9 sierpnia tego roku, na sporej części 
gliwickiej Starówki, gdzie obowiązuje strefa parkowania 
a, funkcjonuje stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla 
samochodów. mogą tam wjechać posiadacze specjalnych 
identyfikatorów, ale dla większości kierowców obszar 
ten jest zamknięty.

Identyfikatory pozwalające na wjazd do Strefy Ograni-
czonej Dostępności są wydawane m.in. mieszkańcom, 
właścicielom mieszkań oraz właścicielom użytkującym, 
najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych z tego 
terenu (umożliwiono dojazd do podwórek przy ul. Krótkiej, 
Szkolnej i częściowo ul. Średniej – działka nr 865 – bez 
identyfikatora).

Identyfikatory obowiązują również m.in. w przypadku 
dostaw towaru – bez identyfikatora dostawca może wje-
chać i zatrzymać się na 15 minut, w godzinach od 7.00 do 
10.00. W innej sytuacji jest wymagany identyfikator, który 
umożliwia 15-minutowy postój również w pozostałych 
godzinach.

Identyfikator jest niezbędny także podczas przepro-
wadzek, dostawy sprzętu i wyposażenia mieszkań oraz 
lokali użytkowych, dostarczania przesyłek kurierskich 
oraz wjazdu na płytę Rynku np. par młodych w związku 
z ceremonią ślubną.

Niemożliwy jest postój samochodów mieszkańców na 
zamkniętych uliczkach dłużej niż przez kwadrans.

Jak uzyskać identyfikator?
Identyfikatory pozwalające na wjazd aut do Strefy Ograniczo-
nej Dostępności można odebrać w Zarządzie Dróg Miejskich 
przy ul. Płowieckiej 31 po złożeniu odpowiednio uzasadnio-
nego i udokumentowanego wniosku. Zasady wydawania 
i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu do 
Strefy Ograniczonej Dostępności określa regulamin zawarty 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

Wnioski od wydanie identyfikatora można 
składać w siedzibie ZDm lub w Biurze  
Podawczym w urzędzie miejskim w Gliwi-
cach. Formularz wniosku (wniosek 7e) jest 
dostępny na stronie internetowej 
zdm.gliwice.pl (Obsługa klienta/Wnioski).

Identyfikatory wydawane są bezpłatnie na okres nie dłuższy niż 
rok. Ich posiadanie nie zwalnia z dotychczasowego obowiązku 
uiszczania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

W razie pytań można kontaktować się z Referatem Inżynierii 
Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pod numerami 
telefonów 32/300-86-73 lub 32/300-86-68.

Dobra wiadomość dla gliwiczan mieszkających w obrębie Strefy Płatnego Par-
kowania w Gliwicach i jeżdżących na co dzień samochodami służbowymi. na 
październikowej sesji Rady miasta Gliwice przyjęto nowelizację ubiegłorocz-
nej uchwały o SPP, umożliwiającą nabycie abonamentu mieszkańca osobom 
zameldowanym w strefie i korzystającym prywatnie m.in. z samochodów 
użytkowanych w ramach umowy użyczenia z pracodawcą.

Płatne parkowanie: 
abonament mieszkańca 
także na samochód służbowy

Szczegółowe informacje: zdm.gliwice.pl
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OGŁOSZenia
zagospodarowanie przestrzenne

o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 
pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 
i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 247 z późn. zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miasta 
Gliwice uchwały nr XXIX/604/2021  
z 9 września 2021 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice.
Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do studium. Zgodnie z art. 8c usta-
wy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym wnioski mogą być 
wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą 

pocztową na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście 
w Biurze Obsługi Interesantów 
w budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice lub 
w budynku przy ul. Jasnej 31A, 
44-122 Gliwice – na stanowiskach 
informacyjno-podawczych, w go-
dzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za 
pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wnie-
sione za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 
do 30 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy (numer ewidencyjny dział-
ki i obręb lub adres). Do wniosku 
można dołączyć załącznik graficzny, 
przedstawiający lokalizację wniosko-
wanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik 
graficzny do niego (w zależności od 
formy dostarczenia – elektronicznej 
lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym dostęp-
nym pod adresem: msip.gliwice.eu 
(geoportale / Geoportal planistycz-
ny) za pomocą narzędzia Dokumenty 
planistyczne / Zgłaszanie wniosków 
(ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie 
z art. 11 pkt 3 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach, w Wydziale Planowania Prze-
strzennego, codziennie (z wyjątkiem 
sobót i dni świątecznych) w godzi-
nach pracy urzędu, pod numerami 
telefonów: 32/338-65-12 i 32/338-
-65-02.

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

dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej  
i Drogowej trasy średnicowej – we fragmencie wskazanym na załączniku graficznym

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a  
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),  
art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 
z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 
pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu

fragmentu ww. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko od 22 października 2021 r. 
do 12 listopada 2021 r. w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,  
ul. Jasna 31a). 
Sposoby zapoznania się z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozą oddziały-
wania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzen-

ne/Ogłoszenia i komunikaty),

• Miejski System Informacji Przestrzen-
nej (Geoportale/Geoportal planistycz-
ny, „MPZP wyłożenie publiczne”),

• kontakt telefoniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach, którzy udzielać będą 
odpowiedzi na pytania dotyczące ww. 
projektu planu – pod numerem tel. 
32/338-65-12, 32/338-65-10, w go-
dzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go UM w Gliwicach poprzez e-mail:  
pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

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

Ze względu na zagrożenie cOViD-19 pre-
ferowane są pierwsze cztery sposoby za-
poznania się z projektem planu i progno-
zą, natomiast bezpośredni wgląd do ww. 
dokumentów jest możliwy po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu wizyty 
z pracownikami Wydziału Planowania 
Przestrzennego um w Gliwicach (nr tel. 
32/338-65-10, 32/338-65-12). 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w ww. projekcie planu miej-

scowego rozpocznie się 4 listopada 
2021 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a – 
sala 206 (II piętro). 
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamia-
ru wzięcia udziału w dyskusji publicznej 
w terminie do 3 listopada 2021 r. (nr tel. 
32/338-65-12, 32/338-65-10) z uwagi na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom dyskusji. 
konieczne jest zaopatrzenie się w ma-
seczki. Powyższe obostrzenia obowią-
zują do czasu utrzymania ograniczeń 
wynikających z zagrożenia cOViD-19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymie-
nionej wyżej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznacze-
niem nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  
26 listopada 2021 r.: 
• w formie papierowej – drogą poczto-

wą na adres: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, Wydział Planowania Przestrzen-
nego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście  
w  Biurze Obsługi Interesantów 
w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub w budynku przy  
ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – na sta-
nowiskach informacyjno-podawczych, 
w godzinach pracy urzędu,

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

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

Uwagę można przygotować w Geopor-
talu planistycznym pod adresem: (msip.
gliwice.eu / geoportale / Geoportal plani-
styczny) za pomocą narzędzia Dokumen-
ty planistyczne / Zgłaszanie wniosków 
(ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnionych 
przez Prezydenta Miasta Gliwice – Rada 
Miasta Gliwice.

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

inFORmacJa SZcZeGÓŁOWa  
O OcHROnie DanycH OSOBOWycH  

ZBieRanycH PRZeZ uRZĄD mieJSki W GliWicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w In-

formacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, 
w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane 
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne 
do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-

stratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania 
zadań realizowanych w interesie publicznym na podsta-
wie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8.

Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie 
Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne 
dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, 
obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych

1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych i teleinformatycznych, w których dane 
osobowe są przetwarzane.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego.

Okres przechowywania 
danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie 
w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zosta-
ły zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebra-
ne, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie 
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z nastę-
pujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych oso-

bowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 
uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ogra-
niczenia ich przetwarzania,

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO),

3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana 
przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 
źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności 
osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługują-
cych praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane 

pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne 

na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Za-
ufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego

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

Informacja o wymogu/ dobro-
wolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania 

danych osobowych

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

Zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, profilowanie

W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowa-
nie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyj-
ne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi za-
rządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

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

inFORmacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHROnie DanycH OSOBOWycHZBieRanycH PRZeZ uRZĄD mieJSki W GliWicacH1

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

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

wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

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

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub 
uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony 
zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

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

lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę 

praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

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

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 
„Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym 
nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

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

Płatne parkowanie: 
abonament mieszkańca 
także na samochód służbowy
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OGŁOSZenia

nabór nr kD.210.45.2021.aB-5
urząd miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale 
architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
27 października 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu 
oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

oferty praCy nieruChomośCi

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, 

pl. inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● księgowy 
wykształcenie: brak wymagań; wy-
magane doświadczenie na podobnym 
stanowisku; znajomość podstaw księ-
gowości; znajomość pakietu MS Office;  
zakres obowiązków: księgowanie do-
kumentów księgowych, wystawianie 
dokumentów księgowych, udział w przy-
gotowaniu analiz ekonomicznych; praca 
na 3-miesięczny okres próbny, po okre-
sie próbnym istnieje możliwość stałego 
zatrudnienia; wysokość wynagrodzenia 
uzależniona jest od kwalifikacji i umiejęt-
ności kandydata; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Pyskowice

● kucharz 
wykształcenie zawodowe; mile widzia-
ne doświadczenie w obsłudze dużych 
przyjęć oraz gości restauracyjnych – da-
nia z karty, przygotowywanie dań na 
najwyższym poziomie kulinarnym pod 
względem smaku i estetyki podania, 
przestrzeganie norm i standardów pro-
dukcji, znajomość kuchni polskiej, w tym 
doświadczenie w przygotowywaniu dań 
z dziczyzny; wysoka kultura osobista i hi-
giena pracy, zaangażowanie i sumien-
ność, doświadczenie w cukiernictwie 
będzie dodatkowym atutem; praco-
dawca oferuje stabilną pracę w zgra-
nym zespole, pracę w profesjonalnie 
wyposażonej kuchni, umowę o pracę; 
możliwość pracy w trybie zmianowym; 
pracodawca oferuje przeszkolenie do 
wykonywania obowiązków, możliwość 
zakwaterowania; oferta dostępna dla 
pracowników z zagranicy; miejsce pracy: 
Rudziniec; rozpoczęcie pracy od zaraz; 

wynagrodzenie zależne od kwalifikacji 
i posiadanych umiejętności;

● magazynier 
wykształcenie średnie; doświadczenie na 
podobnym stanowisku; znajomość pa-
kietu MS Office; umiejętność pracy w ze-
spole; obowiązkowość, terminowość, 
dokładność, komunikatywność; zakres 
obowiązków: wystawianie dokumentów 
magazynowych w programie kompu-
terowym, przyjmowanie i wydawanie 
towaru, inwentaryzacja magazynu; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Pyskowice;

● operator obrabiarek   
    skrawających 

wykształcenie: brak wymagań; min. 
roczne doświadczenie na stanowisku 
operatora obrabiarek skrawających; wy-
magana umiejętność obsługi konwen-
cjonalnych obrabiarek skrawających; 
zakres obowiązków: obsługa konwen-
cjonalnych obrabiarek skrawających 
(tokarka, frezarka, wiertarka); produk-
cja nieskomplikowanych elementów do 
układów jezdnych wagonów towaro-
wych (tuleje, sworznie); dwie zmiany; 
miejsce pracy: Pyskowice;

● kierowca busa kat. D 
wykształcenie: brak wymagań; karta 
kierowcy do tachografu cyfrowego mi-
le widziana; prawo jazdy kat. D; zakres 
zadań: kierowanie busem – dowóz dzieci 
do szkół rano i odworzenie popołudniu 
po zakończeniu zajęć, rodzaj umowy 
do uzgodnienia z pracodawcą, miejsce 
pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 7 października 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

StRaŻ mieJSka W GliWicacH
Sm-OF.110.18.2021

nabór do pracy na  
10 wolnych stanowisk urzędniczych  

w Straży miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa pol-

skiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fi-

zycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

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

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych (DzU 
z 2019 r., poz. 1795); 

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi kom-

putera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do 

pobrania,
c) formularze oświadczeń – do 

pobrania.
uwaga!
Dokumenty o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie inter-
netowej: sm.bip.gliwice.eu/kate-
goria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czysto-
ści i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pra-

cy w 4-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 

w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki zatrud-
nienia: wynagrodzenie zasad-
nicze, dodatek stażowy, nagro-
dy motywacyjne oraz nagrody 
za szczególne osiągnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału w coty-
godniowym szkoleniu w za-
kresie technik interwencji 
i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń 
TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: listopad – grudzień 2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów do  
18 października 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organi-

zacyjno-Finansowego w godzi-
nach pracy straży,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do straży),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referencyj-
nych nastąpi do 22 października 
2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przepro-

wadzona zostanie na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej, 
w przypadku dużej liczby 
chętnych dopuszcza się moż-
liwość przeprowadzenia testu 
merytorycznego,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

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

miejski Zarząd usług komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku majster Działu 
Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie średnie lub wyższe, spe-

cjalność: ogrodnictwo, architektura 
krajobrazu lub pokrewne. 

mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku w zakresie utrzymania 
zieleni,

• prawo jazdy kat. B.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. opracowywanie harmonogramów i pla-

nów robót oraz ich realizacja poprzez 
dysponowanie pracą podległych pra-
cowników,

2. kontrola pracy podległych pracowników,
3. prowadzenie dziennika robót,
4. zamawianie i rozliczanie transportu 

oraz materiałów (roślinnego, paliw do 
sprzętu i innych),

5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, do-
kumentacji płacowej, ekwiwalentów 
podległych pracowników,

6. wnioskowanie o zatrudnienie, szkolenie, 
kary i nagrody dla podległych pracowników,

7. prowadzenie wyposażenia pracowników 
w odzież, sprzęt, środki czystości i inne,

8. dbałość o właściwe użytkowanie 
i sprawność sprzętu ogrodniczego,

9. prowadzenie ewidencji odpadów ko-
munalnych i pozyskanego drewna,

10. sporządzanie kosztorysów powykonaw-
czych i protokołów odbioru,

11. prowadzenie korespondencji w zakresie 
zadań realizowanych przez dział,

12. współpraca z Urzędem Miejskim 
w Gliwicach i innymi instytucjami ad-
ministracji samorządowej w zakresie 
wykonywanych robót i usług.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-
-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.
pl, w terminie do 15 października 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej urzędu miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości do  

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej 
urzędu miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody śląskiego w Biuletynie informacji 
Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości  

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
miasta Gliwice:
• wykaz nr 168/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 170/2021 do 28 października 2021 r.,
• wykaz nr 171/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 172/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 173/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 174/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 175/2021 do 28 października 2021 r.,
• wykaz nr 176/2021 do 28 października 2021 r.,
• wykaz nr 180/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 183/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 188/2021 do 28 października 2021 r.,
• wykaz nr 193/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 195/2021 do 28 października 2021 r.,
• wykaz nr 196/2021 do 26 października 2021 r.,
• wykaz nr 197/2021 do 26 października 2021 r.,
• wykaz nr 198/2021 do 25 października 2021 r.,
• wykaz nr 199/2021 do 26 października 2021 r.

przeznaczoną do dzierżawy, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 23/SP/2021 do 21 października 2021 r.

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

Zarząd Budynków miejskich ii towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu

 i ustnego przetargu nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego 

przy ul. Dworskiej 18, o pow. 44,65 m2  
oraz piwnice o pow. 44,65 m2.

termin przetargu – 28 października 2021 r., godzina 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1273,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

naBÓR na mieSZkania tBS
Zarząd Budynków miejskich i towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach tBS  

od 15 września 2021 r. do 29 października 2021 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o zło- 
żenie wniosku w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych 
Wałów 11 w Gliwicach w dniach 14 października 2021 r. (czwartek) 
i 21 października 2021 r. (czwartek) w godz. od 9.30 do 11.30 lub 
po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Działu 
Zasobów Własnych, tel. 32/33-92-935/-937.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl 
lub w siedzibie spółki.

lp. adres
czynsz 

bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja kaucja

1.
andersena 

44/3
parter

652,92 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
(jeden z 

aneksem)
53,04 m2

67 054,00 zł 7835,00 zł

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

DO WynaJęcia OD ZaRaZ 
lokal użytkowy na prowadzenie działalności 

gospodarczej,

andersena 2-4/u1,
lokal wyremontowany, ogrzewanie c.o. miejskie,  

bieżąca woda, profesjonalny zarządca nieruchomości,  
atrakcyjna oferta cenowa.

lp. powierzchnia, 
piętro liczba pomieszczeń cena za m2 

+ Vat

1. 116,40 m2, parter
4 pomieszczenia

(1 x sala sprzedaży,  
2 x zaplecze, 1 x WC)

20 zł

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Działem 
Zasobów Własnych, pokój 101-103, ZBM I TBS Gliwice,  

ul. Dolnych Wałów 11, tel. 32/33-92-937/-969, 506-494-316.

http://zbmgliwice.pl/
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OGŁOSZenia

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

że w budynku Zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/487/2021 do 20 października 2021r.
• nr ZGM /561/2021 do 20 października 2021 r.,
• nr ZGM /571/2021 do 20 października 2021 r.,
• nr ZGM/543/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/549/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/470/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/ 566/2021 do 21 października 2021 r., 
• nr ZGM/567/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/ 569/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/ 570/2021 do 21 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

2. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu:
• nr ZGM/541/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM /543/2021 do 21 października 2021 r.,
• nr ZGM/547/2021 do 27 października 2021 r., 
• nr ZGM/549/2021 do 21 października 2021 r., 
• nr ZGM/557/2021 do 28 października 2021 r., 
• nr ZGM/572/2021 do 27 października 2021 r.,
• nr ZGM/580/2021 do 28 października 2021 r.,
• nr ZGM/595/2021 do 28 października 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

3. lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 564 – 565/2021 do 21 października 2021 r., 
• nr 562/2021 do 22 października 2021 r.

4. lokali użytkowych – garaży przeznaczonych do 
sprzedaży:
• nr 563/2021 do 22 października 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
16 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nie-
ruchomości obejmującego niezabudowaną działkę nr 211 oraz zabudowaną działkę nr 207, obręb Sikornik, położonego przy 
ul. nowy świat w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 328 100,00 zł
w tym: 317 130,00 zł – cena zawiera 23% podatek VAT;
1 010 970,00 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 132 900,00 zł
minimalne postąpienie: 13 290,00 zł
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 207, obręb Sikornik, użytek: B – tereny 

mieszkaniowe, o pow. 0,0499 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00029203/9,

• działka nr 211, obręb Sikornik, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,0378 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00031884/3;

Łączna powierzchnia działek: 0,0877 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Kompleks nieruchomości położony jest przy ul. Nowy Świat 
w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Sąsiedztwo 
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zieleni.
Działka nr 207 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym o pow. użytkowej 395,53 m2 oraz budynkiem gara-
żowym o pow. użytkowej 36 m2. Pozostała niewielka część 
działki zagospodarowana została jako podwórze ze strefą 
zieleni. Granice działki tworzą kształt nieregularny, zbliżony 
do trapezu. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektro-
energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Pozostałe sieci,  
tj. gazowa i telekomunikacyjna znajdują się w granicy działki. 
Główny budynek jest budynkiem podpiwniczonym o trzech 
kondygnacjach naziemnych, wyposażonym w instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Wzniesiony został w tech-
nologii tradycyjnej, murowanej z cegły, elewacja otynkowana. 
Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Stolarka 
okienna i drzwiowa drewniana. 
Na działce znajduje się również murowany budynek gara-
żowy. Jego dach jest płaski, pokryty papą, brama z blachy 
malowanej, posadzka betonowa. Garaż wyposażony jest 
w instalację elektryczną oraz kanał.
Oba zabudowania wymagają generalnego remontu.
Działka nr 211 jest niezabudowana, teren jest płaski o na-
wierzchni nieutwardzonej, a jej granice tworzą nieregularny 
kształt. Wykorzystywana jest jako parking. Posiada dostęp do 
następujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanali-
zacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia tere-
nu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy kompleksu 
nieruchomości.
Skomunikowanie kompleksu nieruchomości z drogą pu-
bliczną ul. Nowy Świat może odbywać się zjazdem istnieją-
cym zlokalizowanym na terenie dz. nr 211 pod warunkiem 
zagwarantowania fizycznej możliwości przejazdu z działki  
nr 207 poprzez działkę nr 211 do miejsca lokalizacji zjazdu. 
Dodatkowo należałoby oddzielić fizycznie działkę nr 211 od 
działek sąsiednich o nr 212 i 215 celem wyeliminowania 
niepożądanego przejazdu do ul. Nowy Świat.
Warunki włączenia działek do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia 
ruchu drogowego, jego struktury oraz innych, nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności.
Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Nowy Świat 11/Rybnickiej 
2 i 2A wydana została zgoda na trwale zajęcie części działki 
nr 211 w celu wykonania izolacji pionowej fundamentów 
i termomodernizacji ścian budynku mieszkalnego przy  
ul. Nowy Świat 11. Kwestia uregulowania ewentualnej słu-
żebności gruntowej pozostaje w gestii inwestora.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę 
przy przeprowadzaniu prac. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie. Obowiązkiem właściciela 
jest utrzymywanie czystości i porządku na przedmiotowej 
nieruchomości.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów 
z przedmiotowej działki należy stosować przepisy o ochronie 
przyrody (w tym zapisów miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego). Na usunięcie zieleni wysokiej może 
być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice. 
Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.
Elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych na stronie: 
ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położony 
jest przedmiotowy kompleks działek. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości 
po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy 
zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
32/338-64-41, 32/338-64-12 lub pocztą elektroniczną 
na adres gn@um.gliwice.pl podając imię, nazwisko oraz  
nr telefonu.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 207 i 211, obręb Sikornik, położone są na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla tere-
nu położonego w centralnej części miasta, obejmującego 
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 14 15 lutego 2006 r. pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem 37um opisanym jako te-
reny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności 
zabudowy. 
Oznacza to, że obie te funkcje mogą występować samodziel-
nie lub łącznie w dowolnych proporcjach.
Dla terenów oznaczonych symbolem 1um do 79um, plan 
ustala:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowo-miesz-

kaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto działki objęte zostały zasięgiem:
• złoża węgla kamiennego „Gliwice”,
• obszaru rewitalizacji1,
• strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
1 Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym 
zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Zagospodarowanie kompleksu nieruchomości na cele zgodne 
z planem miejscowym uwarunkowane jest jej niewielkimi 
gabarytami oraz usytuowaniem obiektów na działkach są-
siednich. 
Istnieje możliwość przebudowy (nadbudowy) budynku przy 
ul. Nowy Świat 17, niemniej jednak możliwość ta powinna 
zostać poprzedzona rzetelną ekspertyzą. Realizacja takiej 
inwestycji będzie wymagała zamurowania okien znajdu-
jących się w ścianach szczytowych w granicach z działkami  
nr 209 i 208, na których usytuowany jest zespół garaży oraz  
nr 206/2, na której znajduje się budynek mieszkalno-usługo-
wy, jak również likwidacji schodów znajdujących się na dział-
ce nr 1086/3 (pas drogowy ul. Nowy Świat). Plan miejscowy 
dopuszcza również zabudowę działek w granicy, w związku 
z czym możliwość odbudowy budynku w jego dotychczaso-
wej lokalizacji, z założeniem, że na działce nr 211 zaprojek-
towane zostaną miejsca parkingowe wraz z wewnętrznym 
układem komunikacyjnym powinna zostać sprawdzona pod 
kątem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 132 900,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 207, 211, obręb Sikornik, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
9 grudnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, 
z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją – 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.

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

nika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość jest nabywana 
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w mał-
żeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych 
dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, 
nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr 4567/2021 z 19 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego: działkę nr 207, obręb Si-
kornik, zapisaną w KW nr GL1G/00029203/9 oraz działkę  
nr 211, obręb Sikornik, zapisaną w KW nr GL1G/00031884/3, 
położonego w Gliwicach przy ul. Nowy Świat, stanowiącego 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowego komplek-
su 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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie 
do 14 stycznia 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww.  
ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Kompleks nieruchomości został przeznaczony do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 4567/2021 
z 19 sierpnia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-41, 32/338-64-09, 32/338-64-
-10, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 ze zm).

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

ogŁasza

inFORmacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHROnie DanycH OSOBOWycH  
ZBieRanycH PRZeZ uRZĄD mieJSki W GliWicacH1

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

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

formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 

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

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

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

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

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

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/6, obręb Żerniki, położonej na płn. 

od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowią-
cej własność miasta Gliwice, użytek: RiVb – 
grunty orne, pow. 0,0802 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00095479/7.

termin przetargu: 26 października 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 października 2021 r.

nieruChomośCi na sprzedaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta miasta Gliwice, 

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki  

nieruchomościami urzędu  
miejskiego w Gliwicach

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: msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w za-

kładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości 
/ oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

nieruChomośCi

Zarząd Dróg miejskich  
w Gliwicach informuje, 

że w siedzibie Zarządu Dróg 
miejskich w Gliwicach, na par-

terze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) 
Zarządu Dróg miejskich w Gliwicach (zdm.
bip.gliwice.eu), zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do dzierża-
wy, stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/33/2021 do 25 października 2021 r.,
• nr ZDM/34/2021 do 25 października 2021 r.
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OGŁOSZenia
nieruChomośCi

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
16 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 607, obręb kolej, położonej w Gliwicach przy ul. towarowej, stanowiącej własność 
miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do osób bądź ich następców prawnych, którzy bez winy umyślnej dokonali zabudowy gruntu 
gminnego. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 69 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
minimalne postąpienie: 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatkek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 607, obręb Kolej, księga wieczysta  

nr GL1G/00036507/2, użytek: Ba – tereny przemysłowe, 
powierzchnia gruntu 0,0449 ha.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta, 
w odległości ok. 5 km od centrum Gliwic, ok. 1,5 km od 
wjazdu na drogę krajową nr 88 i ok. 2 km na autostradę A4.
W sąsiedztwie znajdują się tereny usługowo-produkcyjne 
oraz kolejowe. 
Granice działki tworzą kształt wydłużonego, wąskiego pasa. 
Teren jest płaski i w przeważającej części stanowi zieleń. 
Z uwagi na cechy geometryczne działki nie nadaje się ona 
do samodzielnego zagospodarowania.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. 
Jej skomunikowanie powinno odbywać się poprzez nieru-
chomości przyległe, które nie stanowią własności Miasta 
Gliwice, a następnie poprzez ul. Towarową (droga nie-
publiczna gminna) do drogi publicznej ul. Chorzowskiej 
zjazdem istniejącym. 
Przez działkę przebiega napowietrzny rurociąg gazowy oraz 
sieć elektroenergetyczna, a także znajdują się studzienki 
deszczowe, mogące świadczyć o istnieniu niezinwenta-
ryzowanej kanalizacji deszczowej. Sieć wodociągowa, 
ciepłownicza, kanalizacyjna oraz teletechniczna znajdują 
się w pobliżu działki. 
Działka zabudowana jest fragmentem budynku biurowe-
go o nr ewid. 1426. Jest to budynek dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, 
który w przeważającej części położony jest na działce przy-
ległej nr 935/1, obręb Kolej. Nie stanowi on własności 
Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem sprzedaży, dlatego 
też przetarg ograniczony został do osób bądź ich następców 
prawnych, którzy bez winy umyślnej dokonali zabudowy 
gruntu gminnego.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Natomiast 
w dziale III widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zabezpie-
czający interes Miasta Gliwice jako aktualnego właści-
ciela nieruchomości. Z uwagi na fakt, że Sąd Rejonowy 
w Gliwicach dokonał już wpisu własności na rzecz Miasta 
Gliwice, zwrócono się o jego wykreślenie.
Elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: 
ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, prze-
biegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Działka nr 607, obręb Kolej, położona jest na obszarze, dla 
którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tar-
nogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca  
2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5uP, co 
oznacza tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla ww. terenu obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe:

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

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

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

c) torowiska kolejowe i tramwajowe,

d) dojścia, dojazdy i parkingi,
e) zieleń urządzona.

4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 listopada 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie mo-
że ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej  
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz 
na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi  
i dziećmi).
5. tryb przetargu 
Przetarg ograniczony jest do osób bądź ich następców 
prawnych, którzy bez winy umyślnej dokonali zabudowy 
działki nr 607, obręb kolej.  
Wybór formy przetargu ograniczonego do wyżej wymie-
nionych podmiotów prawa następuje z uwagi na fakt, iż 
nieruchomość gminna została zabudowana fragmentem 
budynku biurowego, który w przeważającej części poło-
żony jest na działce przyległej nr 935/1, obręb Kolej, i nie 
stanowi on własności Miasta Gliwice, a w związku z art. 
151 Kodeksu cywilnego, jeżeli przy wznoszeniu budynku 
lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej 
granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu, może 
żądać wykupienia zajętej części, jak również tej części, która 
na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
6. Wadium
Wadium w wysokości 7000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 607, obręb 
Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 9 listopada 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, 
z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• złożenie w tutejszym urzędzie do 9 listopada 2021 r. 

oryginałów, bądź potwierdzonych za zgodność z orygi-
nałem dokumentów świadczących o wybudowaniu ze 
środków własnych lub poprzedników prawnych budyn-
ku posadowionego we fragmencie na działce nr 607, 
obręb Kolej, ewentualnie dokumentów dotyczących 
nabycia zabudowy, w przypadku następstwa prawnego 
oraz spełnienie przesłanki art. 151 Kodeksu cywilnego 
poprzez udowodnienie, że do bezprawnego naruszenia 
prawa własności gruntu gminnego przy wznoszeniu 
budynku doszło bez winy umyślnej,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczest-
nika/uczestników przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezen-
tacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość jest 
nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub 
jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności 
majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach 

prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawio-
nych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, 
nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana przez komisję przetargową na 
podstawie przedłożonych we wskazanym terminie do-
kumentów. 
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4566/2021  
z 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, po-
łożonej przy ul. Towarowej, obejmującej działkę nr 607, 
obręb Kolej, w trybie ustnego przetargu ograniczonego 
do osób bądź ich następców prawnych, którzy dokonali 
zabudowy gruntu Miasta Gliwice oraz sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 16 grudnia 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4566/2021 
z 19 sierpnia 2021 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490 z poźn.zm.).
9. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epide-
miologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 
organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie in-
formacji Publicznej oraz na stronie urzędu miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu), informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.

inFORmacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHROnie DanycH OSOBOWycH  
ZBieRanycH PRZeZ uRZĄD mieJSki W GliWicacH1

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

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

formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 

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

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

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

lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

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

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz 
miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

ogŁasza

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzedaŻ

ul. maStaleRZa 43, lokal nr 8, ii piętro, pow. 
73,15 m2 + 2 piwnice: 9,80 m2, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, Wc, 2 przedpokoje, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 206 500,00 zł
Wadium: 20 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. cZeRneGO 13, lokal nr 48, iX piętro, pow. 
25,54 m2 + piwnica: 0,56 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 86 400,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. FlORiańSka 22, lokal nr 1, parter, pow. 
54,59 m2 + piwnica: 13,51 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 178 600,00 zł
Wadium: 17 900,00 zł
termin oględzin: 28 października 2021 r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 25 października 2021 r. z ROM 4, 
ul. Dziewanny 2, tel. 32/444-29-16.
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. DuBOiS 6, lokal nr ii, parter, pow. 44,74 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 101 300,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDRZecZna, garaż nr 10, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł
Wadium: 850,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDRZecZna, garaż nr 3, parter, pow. 15,73 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 7200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. StRZODy 6, lokal nr iV, parter, pow. 44,25 m2, 
2 pomieszczenia, Wc, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 205 900,00 zł
Wadium: 20 600,00 zł
termin oględzin: 28 października 2021 r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 25 października 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, tel. 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. liGOnia 37, garaż nr 3, przyziemie, pow. 
13,96 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
termin oględzin: 28 października 2021 r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 25 października 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, tel. 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. WOlnOści 20, lokal nr i, parter, pow. 
175,52 m2 + 2 piwnice: 27,30 m2, 6 pomieszczeń, 
4 korytarze, 3 sanitariaty, Wc, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 366 600,00 zł
Wadium: 36 700,00 zł
termin oględzin: 28 października 2021 r. W oględzinach jed-
nocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 25 października 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, tel. 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo 
winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, 
rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki okre-
ślone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, 
przeciwdziałania oraz zwalczania cOViD-19 w zakresie zdro-
wotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna 
punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/ak-
tualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów 
Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedy-
nie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegóło-
we informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-
gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

Przetargi  
ogłoszone przez  

Prezydenta 
miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki mieszkaniowej

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZenia
nieruChomośCi

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
16 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie 
się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 1464/1, 2482/4, 2486/1, 
2486/2, 2515/1, 2678/1, 2604/5, o łącznej powierzchni 1,2685 ha, zapisanej w kW nr kR1B/00027177/7, położonej w gminie Zembrzyce, powiecie suskim, woje-
wództwie małopolskim, stanowiącej własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
293 400,00 zł
w tym: 210 611,00 zł – cena zawiera 23% podatek VAT,
82 789,00 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 29 400,00 zł
minimalne postąpienie: 2940,00 zł
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW
Nieruchomość położona jest w gminie Zembrzyce, 
powiecie suskim, województwie małopolskim, 
księga wieczysta nr KR1B/00027177/7:
• dz. nr 466/16 o pow. 0,1894 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIVa, RIIIa – grunty orne;
• dz. nr 883/1 o pow. 0,2361 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIV – grunty orne; 
• dz. nr 897/2 o pow. 0,1928 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RV – grunty orne; 
• dz. nr 1222 o pow. 0,0629 ha, obręb Zembrzy-

ce, użytek: RIIIb – grunty orne;
• dz. nr 1462/1 o pow. 0,1050 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIVb – grunty orne; 
• dz. nr 1464/1 o pow. 0,0510 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIVb – grunty orne; 
• dz. nr 2482/4 o pow. 0,0155 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RV – grunty orne; 
• dz. nr 2486/1 o pow. 0,0917 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: LsV – lasy, RV– grunty orne; 
• dz. nr 2486/2 o pow. 0,0130 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: LsV – lasy;
• dz. nr 2515/1 o pow. 0,1547 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: LsV – lasy;
• dz. nr 2678/1 o pow. 0,0414 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIVa – grunty orne;
• dz. nr 2604/5 o pow. 0,1150 ha, obręb Zem-

brzyce, użytek: RIIIb – grunty orne, Bi – inne 
tereny zabudowane. 

Łączna pow. gruntu: 1,2685 ha
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość znajduje się w Zembrzycach, gmi-
nie wiejskiej położonej w odległości ok. 10 km od 
Suchej Beskidzkiej, w pobliżu drogi krajowej nr 28 
i drogi wojewódzkiej nr 956. 
Składa się ona z dwunastu działek zlokalizowanych 
w różnych częściach wsi Zembrzyce, które nie 
stanowią jednej gospodarczej całości. 
Działka nr 2604/5 położona jest w rejonie ulicy 
Kościelnej, centralnej części wsi, w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Kształtem 
zbliżona jest do prostokąta. Ma dostęp do drogi 
publicznej. Zabudowana jest dwoma budynka-
mi gospodarczymi (w złym stanie technicznym), 
a pozostałą jej część stanowi zieleń. Ma dostęp 
do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elek-
troenergetycznej. 
Pozostałe działki są niezabudowane i położone na 
obrzeżach wsi. Działka nr 466/16 znajduje się w jej 
północnej części, w sąsiedztwie zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej i obiektów sportowych. Jej 
kształt jest mocno wydłużony, uniemożliwiający 
zabudowę. Ma dostęp do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. Działka nr 
1222 położona jest w pobliżu cmentarza i terenów 
niezabudowanych, ma kształt wąski, wydłużony, 
w pobliżu przebiega sieć gazowa. Działki nr 897/2, 
883/1 stanowią teren zalesiony, położony w dal-
szej części od zabudowań, głównej drogi i cen-
trum. Teren jest nieuzbrojony. Działki nr 1462/1, 
1464/1 położone są w południowej części wsi, 
w pobliżu drogi wojewódzkiej 956, w sąsiedztwie 
terenów niezabudowanych i budynku biurowego. 
Kształtem zbliżone są do trapezu. Mają dostęp do 
sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej 
i gazowej. Działki nr 2482/4, 2486/1, 2486/2, 
2515/1 położone są po wschodniej stronie rzeki 
Skawa, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, 
zadrzewionych i zakrzewionych, stanowią działki 
o nieregularnych kształtach. Działka nr 2678/1 po-
łożona jest na zachód od ul. Kościelnej, ma kształt 
wąski i wydłużony. Dojazd do działki możliwy jest 
przez sąsiednią nieruchomość.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. 
Natomiast w dziale III widnieje ostrzeżenie o nie-
zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym zabezpieczający interes Miasta 
Gliwice jako aktualnego właściciela nieruchomo-
ści. Z uwagi na fakt, że Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej dokonał już wpisu własności na rzecz 
Miasta Gliwice, zwrócono się o jego wykreślenie.
Elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej 
na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położone 

są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Zem-
brzyce zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/287/18  
z 26 czerwca 2018 r., opublikowaną w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Małopolskiego  
7 sierpnia 2018 r. na poz. nr 5476, działki prze-
znaczone zostały pod:

• Działka nr 466/16 – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej – symbol planu mN3 
oraz w niewielkim północnym fragmencie pod 
tereny dróg publicznych klasy D – symbol planu 
kDD16.

Dla terenów oznaczonych symbolami mn1–12 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty),

b) obiekty usługowe,
c) zieleń urządzona,
d) wody powierzchniowe (cieki naturalne, 

stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy me-
lioracyjne),

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej,

f) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, 
miejsca parkingowe).

Dla terenów oznaczonych symbolami kDD 1–31 
obowiązują następujące ustalenia:
1. podstawowe parametry dla dróg KDD – ist-

niejące i projektowane drogi gminne klasy 
D o szerokości 10 metrów w liniach rozgra-
niczających i przekrojach jednojezdniowych 
z uwzględnieniem lokalnych przewężeń wy-
nikających z istniejącego zainwestowania lub 
ukształtowania terenu;

2. przeznaczenie dopuszczalne przy dostosowa-
niu do charakteru i wymogów użytkowania 
podstawowego:
a) urządzenia liniowe infrastruktury technicz-

nej (dotyczy odcinków przebiegających 
w obszarach zabudowanych w przypad-
kach określonych w przepisach ustawy 
o drogach publicznych),

b) urządzenia techniczne związane z zagwa-
rantowaniem ciągłości cieków, regulacją 
i ich konserwacją oraz zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi i przeciwerozyjnymi,

c) zatoki autobusowe i przystanki,
d) zieleń o charakterze izolacyjnym,
e) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu 

uciążliwości komunikacyjnej,
f) ogrodzenia,
g) przy drogach klasy L i D miejsca postojo-

we dla samochodów osobowych w formie 
zatok postojowych pod warunkiem, że nie 
ograniczają one możliwości kształtowania 
podstawowych elementów pasa drogowego.

Dodatkowo działka położona jest częściowo 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.

• Działka nr 883/1, 897/2 – tereny lasów – sym-
bol planu Zl11.

Dla terenów oznaczonych symbolami Zl 1–22 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – lasy;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) polany śródleśne,
b) zalesienia,
c) obiekty i urządzenia obsługi gospodarki 

leśnej,
d) obiekty i urządzenia melioracji,
e) ujęcia wód powierzchniowych dla zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia,

f) cieki naturalne,
g) ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowe-

rowe, konne i narciarstwa biegowego.

• Działka nr 1222 – tereny rolnicze – symbol 
planu R19 oraz  tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 
planu mNr45.

Dla terenów oznaczonych symbolami mnR 1–66 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
zagrodowa;

2. przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

gospodarcze, wiaty),
b) obiekty usługowe i usług publicznych,

c) obiekty i urządzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej,

d) zieleń urządzona,
e) wody powierzchniowe (cieki naturalne, 

stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy me-
lioracyjne),

f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej,

g) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, 
miejsca parkingowe).

Dla terenów oznaczonych symbolami R 1–28 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia melioracji,
b) cieki naturalne,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,
d) drogi wewnętrzne,
e) ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowe-

rowe, konne i narciarstwa biegowego,
f) nowa zabudowa zagrodowa (na terenach 

„R7”, „R12–15”, „R20–21”, „R26” oraz na 
częściach terenów położnych poza obsza-
rami zagrożonymi ruchami masowymi 
„R8–9”, „R11” i „R24–25”) pod warunkiem 
uwzględnienia nakazów i ograniczeń wy-
nikających z zapisów § 10 ust. 7, § 11–12  
i § 14 uchwały.

Działka w strefie ochrony sanitarnej cmentarza 
oraz częściowo w zasięgu stanowiska archeolo-
gicznego. 
• Działka nr 1462/1 – tereny zabudowy pro-

dukcyjnej, usługi, składy i magazyny – symbol 
planu Pu7.

• Działka nr 1464/1 – tereny zabudowy pro-
dukcyjnej, usługi, składy i magazyny – symbol 
planu Pu7 oraz w niewielkim fragmencie te-
reny dróg publicznych klasy D – symbol planu 
kDD23.

Dla terenów oznaczonych symbolami Pu 1–12 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa pro-

dukcyjna, usługi, składy i magazyny;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa budynkami zaplecza technicz-
nego oraz socjalnego, związanymi z prze-
znaczeniem podstawowym,

b) zabudowa usługowo-produkcyjna,
c) przedsiębiorstwa budowlane,
d) wielofunkcyjne obiekty handlowo-usługo-

we,
e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,
f) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, 

miejsca parkingowe).
Dla terenów oznaczonych symbolami kDD 1–31 
obowiązują następujące ustalenia:
1. podstawowe parametry dla dróg KDD – ist-

niejące i projektowane drogi gminne klasy 
D o szerokości 10 metrów w liniach rozgra-
niczających i przekrojach jednojezdniowych 
z uwzględnieniem lokalnych przewężeń wy-
nikających z istniejącego zainwestowania lub 
ukształtowania terenu;

2. przeznaczenie dopuszczalne przy dostosowa-
niu do charakteru i wymogów użytkowania 
podstawowego:
a) urządzenia liniowe infrastruktury technicz-

nej (dotyczy odcinków przebiegających 
w obszarach zabudowanych w przypad-
kach określonych w przepisach ustawy 
o drogach publicznych),

b) urządzenia techniczne związane z zagwa-
rantowaniem ciągłości cieków, regulacją 
i ich konserwacją oraz zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi i przeciwerozyjnymi,

c) zatoki autobusowe i przystanki,
d) zieleń o charakterze izolacyjnym,
e) obiekty i urządzenia służące ograniczeniu 

uciążliwości komunikacyjnej,
f) ogrodzenia,
g) przy drogach klasy L i D miejsca postojo-

we dla samochodów osobowych w formie 
zatok postojowych pod warunkiem, że nie 
ograniczają one możliwości kształtowania 
podstawowych elementów pasa drogowego.

• Działka nr 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1 – 
wody powierzchniowe stojące, zbiornik wodny 
świnna Poręba – symbol planu Wsz1. 

Dla terenów oznaczonych symbolami WSz1–4 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – wody powierzch-

niowe stojące (zbiornik Świnna Poręba);
2. w terenach ustala się możliwość sytuowania 

budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla 

realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód, ochroną przeciwpowodziową oraz za-
bezpieczeniem przeciwerozyjnym.

• Działka nr 2678/1 – tereny rolnicze – symbol 
planu R27.

Dla terenów oznaczonych symbolami R 1–28 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia melioracji,
b) cieki naturalne,
c) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,
d) drogi wewnętrzne,
e) ciągi piesze, szlaki turystyczne, trasy rowe-

rowe, konne i narciarstwa biegowego,
f) nowa zabudowa zagrodowa (na terenach 

„R7”, „R12–15”, „R20–21”, „R26” oraz na 
częściach terenów położnych poza obsza-
rami zagrożonymi ruchami masowymi 
„R8–9”, „R11” i „R24–25”) pod warunkiem 
uwzględnienia nakazów i ograniczeń wy-
nikających z zapisów § 10 ust. 7, § 11–12  
i § 14 uchwały.

• Działka nr 2604/5 – tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, symbol planu mu11. 

Dla terenów oznaczonych symbolami mu 1–18 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowo-usługowa;
2. przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty),

b) obiekty i urządzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej,

c) zieleń urządzona,
d) wody powierzchniowe (cieki naturalne, 

stawy, zbiorniki, oczka wodne, rowy me-
lioracyjne),

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej,

f) urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy, 
miejsca parkingowe).

4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 listopada 2021 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
informację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 29 400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, nieruchomość w Zembrzycach, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 9 listopada 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
konto bankowe, z którego dokonano płatności 
lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją 
– bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

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

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

przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 

notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również reprezentacji 
jednego z małżonków, chyba że nieruchomość 
jest nabywana z odrębnego majątku jednego 
z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, a nieruchomość ma 
zostać nabyta w ramach prowadzonej działal-
ności, należy okazać odpowiednio aktualny 
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego – w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika 
wprost z innych przedstawionych dokumen-
tów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie 
przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4568/21 z 19 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości obejmującej 12 działek, zapisanej 
w KW nr KR1B/00027177/7, położonej w gmi-
nie Zembrzyce, powiecie Sucha Beskidzka, wo-
jewództwie małopolskim, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 16 grudnia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4568/2021 z 19 sierpnia 
2021 r. i nr PM-4730/21 z 22 września 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-41, 32/338-64-09, 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej gliwice.eu, w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów 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 ze zm.).

inFORmacJa SZcZeGÓŁOWa O OcHROnie DanycH OSOBOWycH ZBieRanycH PRZeZ uRZĄD mieJSki W GliWicacH1

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

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

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

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

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

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

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20 Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

ogŁasza
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WaRtO WieDZieć

ZaŁatW 
SPRaWę 
PRZeZ 
iNterNet

chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registermainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi interesantów w urzędzie 

miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę wideo, 

z urzędnikiem ministerstwa cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon 
– na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub microsoft teams.

 dostępu do internetu,
 konta na platformie ePuaP,
 Profilu Zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePuaP (elektroniczna Platforma usług administracji Publicznej) lub/i platformie SekaP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa śląskiego), GePaR, login.gov.pl.

Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy analityczno-Rozrachunkowej (GePaR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 pobrać unijny certyfikat cOViD,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w ceiDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (ikP),
 podpisać JPk_Vat,
 wystąpić o europejską kartę ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (twój e-Pit),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.


