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Gliwice  
się budują

Przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób śred-
nio sytuowanych. Kolejne budowane są w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, 
św. Jacka i Górnej w Ligocie Zabrskiej. 22 listopada przyszli mieszkańcy dwóch 
pierwszych budynków przy ul. Kujawskiej otrzymają klucze do 48 lokali.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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W czasie pandemii COVID-19 Miasto Gliwice nie zorganizuje uro-
czystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Decyzja 
została podjęta na skutek szybko rosnącej w ostatnich tygodniach 
liczby zakażeń koronawirusem.
Organizowanie zgromadzeń 
w panującym obecnie reżimie 
sanitarnym nie jest  możliwe, 
dlatego nie odbędzie się w tym 
roku ani uroczystość na placu 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
ani wieczorny koncert w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach. Miesz-
kańcy będą świętować odzyska-
nie przez Polskę Niepodległości 
w rodzinnym gronie.

Warto pamiętać, że Narodowe 
Święto Niepodległości upa-
miętnia wydarzenia z 11 listo-
pada 1918 roku. Tamtego dnia 
w Warszawie Rada Regencyjna 
przekazała Józefowi Piłsudskie-
mu władzę wojskową, a Niem-

cy w okolicach Compiègne 
podpisały zawieszenie broni. 
Dobiegła końca I wojna świa-
towa, a Polska wróciła na mapę 

świata. Rozpoczęła się historia 
II Rzeczypospolitej.

 (mm)

AKTUALNOŚCI

Urząd pracuje
W związku z ogłoszonym w dniu 2 listopada br. rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie powszechnej pracy zdalnej w urzędach, informujemy, że Urząd Miejski 
pracuje normalnie – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  
zasady bezpieczeństwa.

W poczekalniach w holu od stro-
ny ul. Zwycięstwa oraz od strony 
ul. Wyszyńskiego, w maseczkach 
i z zachowaniem niezbędnego 
1,5-metrowego odstępu między 
poszczególnymi osobami –  wygod-
nie i bezpiecznie, klienci Urzędu 
Miejskiego oczekują na załatwienie 
swojej sprawy.
W najbliższym czasie nie planuje 
się wprowadzania żadnych istot-
nych zmian w organizacji pracy 
magistratu. 

Przypominamy, że wejście od ul. 
Zwycięstwa (przy bankomacie) 
jest przeznaczone dla klientów:
 Wydziału Komunikacji – 
sprawy w Referacie Rejestracji 
Pojazdów  oraz z zakresu Praw 
Jazdy – złożenie wniosku o wy-
danie międzynarodowego prawa 
jazdy, pozwolenia na kierowanie 
tramwajem, prawa jazdy (zmiana 
ważności, zmiana danych, utrata/
zniszczenie dokumentu), złożenie 
wniosku o wydanie Profilu Kandy-
data na Kierowcę (PKK) i odbiór 
nowego dokumentu – można za-
łatwić bez wcześniejszego umawia-

nia terminu. Ważne! 2 listopada 
wystąpiła ogólnopolska awaria 
systemu CEPIK. Z powodu awarii 
brak jest możliwości rejestracji 
i przerejestrowania pojazdów. 
Pozostałe sprawy z zakresu reje-
stracji pojazdów są realizowane 
na bieżąco (odbiór dowodu rej., 
zbycie/nabycie pojazdów, wyre-
jestrowanie). Zgodnie z uzyskaną 
informacją usunięcie awarii może 
potrwać do końca tygodnia. Za 
utrudnienia przepraszamy.
 stanowisk Wydziału Podatków 
i Opłat;
 Biura Obsługi Interesantów 
– z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej 
strony głównych drzwi wejścio-
wych wchodzą osoby zgłaszające 
zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest 
przeznaczone dla klientów:
 Wydziału Spraw Obywatel-
skich – uwaga, klientom nie są 
już wydawane identyfikatory! Nie 
trzeba umawiać się telefonicznie, 
jednak na sali bezpośredniej obsłu-

gi może przebywać maksymalnie 
do 6 klientów (w zależności od licz-
by czynnych stanowisk). W przy-
padku, gdy wszystkie stanowiska 
na sali będą zajęte, klienci powinni 
oczekiwać na obsługę w holu. Po 
wejściu do budynku UM należy 
zdezynfekować ręce (lub założyć 
rękawiczki), warto także mieć 
własny długopis.
Wykaz spraw, które można zała-
twić w pełni elektronicznie, ko-
rzystając z platformy ePUAP lub 
ze strony obywatel.gov.pl, można 
znaleźć na stronie https://bip.
gliwice.eu/karty-informacyjne.

 Urząd Stanu Cywilnego po-
zostaje zamknięty do odwołania 
dla bezpośredniej obsługi klienta, 
z wyjątkiem rejestracji zgonów. 
Dokumenty można składać 
w Biurze Podawczym (wejście 
od strony ul. Wyszyńskiego) 
oraz drogą elektroniczną za 
pośrednictwem ePUAP. W cere-
monii ślubu cywilnego w Ratuszu 
może uczestniczyć tylko 5 osób 
– 2 zawierających małżeństwo, 
2 świadków, urzędnik USC.

 W Terenowym Punkcie Pasz-
portowym podlegającym Śląskiemu 
Urzędowi Wojewódzkiemu – de-
cyzją ŚUW –  wizyta jest możliwa 
wyłącznie po telefonicznym umó-
wieniu terminu (na podstawie listy);

 Biura Podawczego – bez ogra-
niczeń;

 pozostałych wydziałów po 
wcześniejszym umówieniu ter-
minu wizyty (na podstawie listy), 
na stanowiskach obsługi w sali 
146 na I piętrze UM – Uwaga! 
O umówionej godzinie pracownik 

danego wydziału odbiera klienta 
i kieruje go do sali 146 schodami 
przy punkcie ksero/foto. Osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, klienci 
z dzieckiem w wózku są kierowa-
ni do windy przy Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

Szczegółowe zasady obsługi klien-
ta przez poszczególne wydziały 
Urzędu Miejskiego znajdują się 
pod adresem https://bip.gliwice.
eu/zasady-obslugi-w-poszczegol-
nych-wydzialach.

 (UM)

11 Listopada bez  
miejskich obchodów

Z uwagi na epidemię COVID-19 Miasto Gli-
wice jest zmuszone zrezygnować z organi-
zacji zabawy sylwestrowej. Zdrowie miesz-
kańców jest najważniejsze.
Ostatnio gliwiczanie świętowali nadejście nowego roku na placu 
Krakowskim – zagrali między innymi Sidney Polak i Joka. W 2020 ro- 
ku, ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, wiele miast, w tym 
Gliwice, zdecydowały się nie organizować hucznych i tłumnych 
zabaw sylwestrowych.  (mm)

W tym roku nie  
będzie miejskiego  
sylwestra
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Gliwice zajęły I miejsce wśród miast na prawach powiatu w Rankingu Sa-
morządów 2020 przeprowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Wyniki 
ogłoszono 29 października podczas gali online. W zestawieniu doceniono m.in. 
umiejętności miasta w pozyskiwaniu dochodów (w tym ze środków unijnych) 
przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej dyscypliny budżetowej oraz dzia-
łania mające wpływ na jakość życia mieszkańców. Gliwice wyprzedziły w tym 
roku Opole (2. miejsce) i Sopot (3. miejsce).

– Od lat konsekwentnie stawiamy 
na zrównoważony rozwój miasta. 
Dbamy o lokalną gospodarkę, zale-
ży nam na rozwoju różnych branż 
i wzroście jakości życia. Za sprawą 
fabryki Opla Gliwice kojarzone są 
z motoryzacją. Z racji położenia na 
skrzyżowaniu autostrad świetnie 
rozwija się u nas logistyka. Sie-
dziba Politechniki Śląskiej oraz 
wieloletnie starania samorządu 
sprawiły, że dzisiaj w naszym 
mieście działają dziesiątki firm 
IT. Ostatnia duża inwestycja roz-
wojowa to Arena Gliwice, jedna 
z największych hal widowiskowo 
sportowych w Polsce i tej części 
Europy – komentuje zwycięstwo 
Gliwic w rankingu prezydent 
miasta Adam Neumann. – Mocną 
stroną naszego miasta jest stabil-
ność, racjonalność i nieuleganie 
populizmowi. W Gliwicach chcemy 
podnosić jakość życia mieszkań-
ców, ale mamy pełną świadomość, 
że potrzebne są do tego duże środ-
ki finansowe. Uważamy, że zada-
niem samorządu jest tak wpływać 
na lokalną gospodarkę, aby te 
środki zasilały miejski budżet oraz 
wydawać je w sposób racjonalny, 
generujący dalszy rozwój miasta 
– dodaje prezydent Gliwic.

Przypomnijmy, że zasady i meto-
dologię Rankingu Samorządów 

ustala niezależna kapituła pod 
przewodnictwem byłego pre-
miera RP, europosła i byłego 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, a zarazem Hono-
rowego Mieszkańca Gliwic – prof. 
Jerzego Buzka, który w tym roku 
został laureatem nagrody Fun-
dament Rzeczpospolitej im. prof. 
Michała Kuleszy. W zestawieniu 
klasyfikowane są wszystkie mia-
sta i gminy w Polsce z wyjątkiem 
Warszawy (m.in. ze względu na 
jej odmienny ustrój administra-
cyjno-prawny). Podstawą oceny 
są dane z publicznie dostępnych 
źródeł, czyli Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz Ministerstwa 
Finansów. Dodatkowe informacje 
pochodzą też z e-ankiet kierowa-
nych do wszystkich miast i gmin. 
W sumie podczas oceny pod 
uwagę branych jest ok. 50 różnych 
wskaźników.

DOBRE MIEJSCE 
DO ŻYCIA

Działająca w Gliwicach od ponad 
dwóch dekad specjalna strefa 
ekonomiczna oraz stały rozwój 
inwestycji z branży automotive, 
logistycznej, biurowej i z sektora 
innowacyjnych technologii spra-
wiają, że bezrobocie w mieście 
jest niskie. Miasto stale inwestuje 

w poprawę komunikacji publicz-
nej i bezpieczeństwa (ważnego 
zwłaszcza w czasach COVID), 
rozwój infrastruktury, zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego i jed-
nych z największych w regionie 
obszarów terenów zielonych. 
Z myślą o przyjaznym otocze-
niu budowane są nowe osiedla 
mieszkaniowe, w tym wygodne 
kompleksy komunalne, a także 
obiekty użyteczności publicznej. 
Pieczołowicie odnawiana jest za-
bytkowa tkanka miasta – jedna 
z najpiękniejszych w regionie. 

LIDER  
INNOWACYJNOŚCI

Obecna w Gliwicach od 75 lat Poli-
technika Śląska jest kuźnią specja-
listycznych kadr – jej absolwenci 
pracują w najlepszych firmach. 
Współpraca miasta z uczelnią 
i specjalną strefą ekonomiczną za-
owocowała utworzeniem w 2004 
roku Technoparku GLIWICE, któ-
ry jest nowoczesnym centrum 
wsparcia biznesu akademickiego. 
O promocję przedsiębiorczości 
dba m.in. działająca w Gliwicach 
Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju. Wizytówką 
miasta są zaś firmy z kompleksu 
Nowych Gliwic, które podbijają 
krajowy i zagraniczny rynek 

w dziedzinie zaawansowanych 
technologii informatycznych. 

NIE ZWALNIAMY 
TEMPA

Dynamiczny rozwój miasta to za-
sługa jego nowoczesnej infrastruk-
tury drogowej i komunikacyjnej. 
Dzięki położeniu na skrzyżowa-
niu autostrad A1 i A4 oraz przy 
Drogowej Trasie Średnicowej 
Gliwice należą dziś do najlepiej 
skomunikowanych miast Polski. 
Powstają tu kolejne odcinki miej-
skiej obwodnicy biegnącej przez 
południową i zachodnią część 
miasta, skracającej dystanse 
między dzielnicami i odciążającej 
śródmiejskie ulice. Od 2013 roku 
działa też tutaj jeden z pierwszych 
w kraju inteligentny system ste-
rowania ruchem. Już wkrótce na 
gliwickim Trynku na zmoderni-
zowanej płycie lotniska zacznie 
działać baza lotów biznesowych. 
Lotnisko będzie też przeznaczone 
na potrzeby publicznego transpor-

tu lotniczego (choć na mniejszą 
skalę), turystycznego i cargo, spor-
tów lotniczych i edukacji lotniczej. 

W najbliższych latach tutejsza 
sieć komunikacyjna wzbogaci się 
o Centrum Przesiadkowe z komu-
nikacją przyjazną mieszkańcom. 
Realizowana już inwestycja po 
północnej stronie dworca PKP zin-
tegruje go z systemem stacji au-
tobusów miejskich, regionalnych 
i międzynarodowych, z miejscami 
postojowymi dla samochodów 
i infrastrukturą rowerową oraz 
zapleczem komercyjnym. Będzie 
stanowić impuls do zwiększenia 
roli kolei w komunikacji w mieście 
i metropolii oraz przyczyni się do 
rewitalizacji ścisłego centrum 
Gliwic. Duże zmiany obejmą bo-
wiem również południową stronę 
dworca PKP. Nowe oblicze zyska 
m.in. plac przed dworcem oraz 
plac Piastów. Zostaną one kom-
pleksowo przebudowane i zyskają 
nowe atrakcyjne i funkcjonalne 
zagospodarowanie.  (kik)

Gliwice zwycięzcą

Uczniowie, rodzice i na-
uczyciele znajdą wszystkie 
przydatne informacje na 
temat gliwickiej oświaty 
w jednym miejscu. Stro-
na Edukacja.gliwice.eu 
to internetowe kompen-
dium wiedzy o miejskich 
jednostkach oświatowych.

Na stronie są publikowane naj-
świeższe wiadomości z gliwickich 
szkół, przedszkoli i jednostek 
oświatowych, a także kalendarz 
wydarzeń na najbliższe miesiące. 
Uczniowie znajdą informacje na 
temat rekrutacji i treści przydat-
ne dla młodocianych pracowni-
ków. Rodzice odszukają wszystkie 
placówki na planie miasta, znajdą 
namiary na Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną albo stronę 
internetową Kuratorium Oświaty. 
Dla nauczycieli zamieszczone są 
informacje na temat kursów 
zawodowych i procedury awan-
sowej.

Edukacja.gliwice.eu to trzeci pod-
serwis tematyczny uruchomiony 
w ramach portalu internetowego 

Gliwic. Do dyspozycji mieszkań-
ców i turystów został już oddany 
podserwis Kultura.gliwice.eu oraz 

Turystyka.gliwice.eu. Wszystkie 
strony miasta są dostosowane do 
obsługi na urządzeniach mobil-

nych oraz potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
 (mm)

Edukacja w Gliwicach – wszystko jest w sieci

www.edukacja.gliwice.eu
www.edukacja.gliwice.eu
www.kultura.gliwice.eu
www.turystyka.gliwice.eu
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Ważne zmiany w zakresie gospo-
darki odpadami komunalnymi, 
związane z pandemią, to:

    Możliwość wystąpienia 
opóźnień w odbiorze od-
padów segregowanych.

    Zawieszenie usługi mycia 
i dezynfekcji pojemników 
na odpady komunalne.

    Zmniejszenie częstotli-
wości odbioru odpadów 
wielkogabarytowych 

w zabudowie wielorodzinnej 
do końca roku 2020 – nowy 
harmonogram dostępny jest 
na stronie segreguj.gliwice.eu 
w zakładce HARMONOGRAMY 
WYWOZU.

    Odbiór odpadów odbywa 
się od godz. 4.00.

Wszelkie zmiany i informacje 
o utrudnieniach publikowane są 
na bieżąco na stronie segreguj.gli-
wice.eu w zakładce AKTUALNOŚCI.

Przypominamy, że pandemia 
nie zwalnia z obowiązku segre-
gowania odpadów. Cały czas 
powinniśmy przestrzegać zasad 
segregowania 5 frakcji: papier 
(pojemnik niebieski), tworzywa 
sztuczne i metale (pojemnik żół-
ty), szkło (pojemnik zielony), bio 
(pojemnik brązowy) oraz odpady 
zmieszane (pojemnik czarny). 
Przypadki przepełnionych po-
jemników należy zgłaszać telefo-
nicznie lub pocztą elektroniczną 
do Wydziału Usług Komunalnych 
UM w Gliwicach (tel. 32/238-54-
-22, uk@um.gliwice.pl).

Odpady remontowo-budowlane 
oraz sprzęt RTV należy dostar-

czyć samodzielnie do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) przy  
ul. Rybnickiej. Nie należy wysta-
wiać takich odpadów przy bok-
sach śmietnikowych ani wrzucać 
ich do pojemników.

Godziny pracy Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych od 2 listopada są 
następujące:
• poniedziałek – piątek:  

10.00–18.00,
• sobota: 7.00–13.00.

Apelujemy, by odpady wielkoga-
barytowe nie zalegały na tere-
nach osiedli! Należy wystawiać 
je w przeddzień wyznaczonego 
terminu odbioru, nie blokując 
jednocześnie dostępu do pojem-
ników na odpady komunalne. 
 (UK)

GLIWICE KONTRA COVID

Odbiór śmieci  
w czasie pandemii

Od 24 października kawiarnie, bary i inne lokale 
gastronomiczne mogą sprzedawać jedzenie 
tylko na wynos lub w dostawie. Żeby wspomóc 
gliwickich przedsiębiorców, tworzymy dla was 
bazę #GliwiceNaWynos.
Polski rząd wprowadził takie 
ograniczenie, z powodu rosnącej 
liczny zakażeń koronawirusem, 
po raz drugi. Pierwszy raz re-
stauracje zawiesiły stacjonarną 
działalność w marcu, a ponownie 
otworzyły się dla gości po niemal 
dwóch miesiącach, 18 maja.

Wznawiamy zatem akcję, któ-
ra wiosną cieszyła się sporym 

zainteresowaniem. W bazie 
#GliwiceNaWynos znajdziecie 
namiary na miejsca, które 
oferują jedzenie na wynos  
i/albo z dowozem. Osoby, któ-
re prowadzą na terenie Gliwic 
lokale, których nie ma na liście, 
a chcą się dopisać, mogą to 
zrobić mejlowo, wysyłając wia-
domość na adres promocja@
um.gliwice.pl.  (mm)

#GliwiceNaWynos  
– wznawiamy akcję

W Gliwicach od początku pandemii działa Gliwicki Pakiet 
Pomocy dla Przedsiębiorców, dzięki któremu mogą oni 
skorzystać  m.in. z ulg w czynszach za lokale i nieruchomo-
ści miejskie, ulg podatkowych i znacznie mniejszych opłat 
stawek za zajęcie pasa drogowego na utworzenie ogródka 
kawiarnianego. W ramach pakietu gliwickim przedsiębior-
com udzielono pomocy o łącznej wartości ponad 5,4 mln zł.

CZYNSZE ZA LOKALE  
I NIERUCHOMOŚCI 
MIEJSKIE
Szczegółowe zasady udzielania 
przez miasto ulg w tym zakresie 
określa Uchwała XIV/243/2020 
Rady Miasta Gliwice z 23 kwiet-
nia 2020 r., która obowiązuje od  
28 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą 
na jej podstawie skorzystać  m.in. 
z odroczenia terminu zapłaty na-
leżności z tytułu czynszu najmu, 
dzierżawy i opłat za  użytkowanie 
miejskich nieruchomości do końca 
2020 r., umorzenia części należne-
go czynszu i opłat za użytkowanie 
lub rozłożenia ich na raty. 

Na tego typu pomoc mogą liczyć 
podmioty, które nie zalegały 
z opłatami na koniec 2019 r. i były 
w dobrej sytuacji finansowej na 
dzień 31 grudnia 2019 r. (na 
podstawie przepisów unijnych 
dotyczących dozwolonej pomo-
cy publicznej. Wnioski należy 

kierować do podmiotu, z którym 
zawarta została umowa najmu 
(np. ZBM I TBS, ZMB II TBS, MZUK, 
ZDM, szkoła czy stosowny wydział 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach). 
Ulgi uzależnione są od wykazane-
go przez wnioskodawcę spadku 
obrotów. – Przedsiębiorca, który 
całkowicie zaprzestał działalności 
w związku z epidemią i jego obroty 
spadły praktycznie do zera, będzie 
miał umorzoną całość kwoty 
netto czynszu. Niestety rząd nie 
zrezygnował z pobierania VAT-u od 
umorzonych czynszów – stąd zwol-
nienie do 81,3%, resztę stanowi 
bowiem VAT, który miasto musi 
odprowadzić do budżetu państwa 
– wyjaśnia Aleksandra Wysocka, 
zastępca prezydenta Gliwic, odpo-
wiedzialna m.in. za gospodarowa-
nie miejskimi nieruchomościami.

Do 27 października rozpatrzono po-
zytywnie 160 tego typu wniosków, 
na łączną kwotę ok. 366 tys. zł od-

roczenia spłaty należności do końca 
roku i umorzenia należności.

ULGI PODATKOWE
W ramach pomocy, na wniosek 
przedsiębiorcy można odroczyć 
termin płatności podatku lub 
zaległości podatkowej, rozłożyć 
na raty podatek lub zaległość 
podatkową, umorzyć w całości 
lub części zaległości podatkowe, 
odsetki za zwłokę lub opłatę pro-
longacyjną. Od 1 kwietnia miasto 
nie nalicza tej opłaty w decyzjach 
o rozłożeniu na raty lub odrocze-
niu terminu płatności podatku 
czy zaległości podatkowych. Taka 
sytuacja potrwa do końca roku. 

Od początku pandemii do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło 351 wnio-
sków o udzielenie ulg w zapłacie 
podatków (w większości w zakre-
sie podatku od nieruchomości). 
Według stanu na 31 paździer-

nika prezydent Gliwic umorzył 
zaległości podatkowe w łącznej 
wysokości 650 337 zł, odroczył 
termin zapłaty podatku w wyso-
kości 3 305 695 zł oraz rozłożył na 
raty płatność podatku w wysoko-
ści 1 053 313 zł. Rozpatrywaniem 
wniosków zajmuje się Wydział Po-
datków i Opłat Urzędu Miejskiego. 
Więcej informacji można uzyskać 
w Wydziale Podatków i Opłat 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/239-11-07, 32/239-13-07.

Miasto wsparło też restauratorów 
i właścicieli lokali, którzy zorganizo-
wali kawiarniane ogródki. Do końca 
roku o 70% zmniejszono im opłatę 
za zajęcie pasa drogowego na sezo-
nową działalność gastronomiczną. 

Pomocą objęto 46 właścicieli re-
stauracji i kawiarń, którzy uzyskali 
wsparcie w formie obniżanych 
opłat na kwotę 127 320 zł.

Miasto stara się wesprzeć również 
przedsiębiorców, którzy ponieśli 
straty w związku z wprowadzonym 
przez rząd zakazem odwiedzania 
nekropolii w okresie Wszystkich 
Świętych. Aby pomóc im w odro-
bieniu strat, Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych zaproponował pod-
miotom, które miały podpisane 
umowy na handel w okresie dnia 
Wszystkich Świętych, możliwość 
przedłużenia najmu do niedzieli, 
8 listopada, włącznie. Podpisanie 
aneksów do umowy nie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. (mf)

Gliwicki Pakiet dla Przedsiębiorców  
wciąż działa

Szczegółowe informacje na temat procedur dotyczących Gliwic-
kiego Pakietu dla Przedsiębiorców (wraz z linkami do formularzy 
wniosków) można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu w odnośniku: 
Zmiany w obsłudze klientów UM w Gliwicach w okresie epidemii 
=> Gliwicki pakiet pomocy dla przedsiębiorców – instrukcja.
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Aby zapewnić odpowiedni stan sanitarny w mieście i niezbędną 
ciągłość odbioru odpadów priorytetowych – zmieszanych oraz 
bio, w  Gliwicach w związku z pandemią wprowadzono czasowe 
ograniczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Czego się spodziewać? Przeczytaj koniecznie!

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
www.bip.gliwice.eu
mailto:uk@um.gliwice.pl
www.segreguj.gliwice.eu
www.segreguj.gliwice.eu
www.segreguj.gliwice.eu
mailto:promocja@um.gliwice.pl
mailto:promocja@um.gliwice.pl
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto-zycie-i-styl-gospodarka/gliwicenawynos-wznawiamy-akcje
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INWESTYCJE

Jak zwiększyć atrakcyjność miasta? Między innymi budując komfortowe mieszkania spełniające oczekiwania lokato-
rów. Miasto Gliwice od lat z powodzeniem tak działa. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych 
dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Komunalne kompleksy mieszkaniowe powstały m.in. przy ulicach Jana 
Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego, Staromiejskiej i – ostatnio – Jagiellonki. Kolejne są wznoszone 
w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej w Ligocie Zabrskiej. 22 listopada przyszli mieszkańcy dwóch 
pierwszych budynków przy ul. Kujawskiej otrzymają klucze do 48 lokali. 
Zbudowane tam mieszkania w ra-
mach I etapu inwestycji mają od 
31,62 m2 do 53,73 m2. Do każdego 
lokalu od pierwszej do czwartej 
kondygnacji przynależy balkon, 
a na parterze – balkon lub taras. 
Lokatorzy mają dostęp do wielo-
poziomowego parkingu, komórek 
lokatorskich oraz wózkowni i rowe-
rowni, a także zagospodarowanego 
terenu wokół, m.in. placu zabaw. 
Obiekty wzniesione przez Miasto 
Gliwice przy finansowym wsparciu 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
(BGK), którym nadano numerację 
porządkową Górna 1 i Górna 3, 
zostały przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

– Na ogromne zainteresowanie 
mieszkaniami przy ul. Kujawskiej 
wpływa przede wszystkim stan-
dard lokali, doskonała lokalizacja 
– blisko centrum miasta, podłącze-
nie mieszkań do miejskiej sieci cie-
płowniczej, dobra infrastruktura 
i dostępność parkingów – wylicza 
zalety nowego kompleksu Bożena 
Kus, dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach.

W łącznie 5 budynkach 
wielorodzinnych  
w kwartale ulic Kujawskiej,  
Samotnej, św. Jacka i Gór-
nej docelowo powstanie 
114 lokali mieszkalnych.

II etap tej inwestycji (2 następne 
bliźniacze budynki wielorodzinne 
z 48 mieszkaniami i wspólnym 
wielostanowiskowym garażem 

podziemnym, w którym zaprojek-
towano 36 miejsc postojowych) 
ma się zakończyć w II kwartale 
2021 roku, a ZBM I TBS (menedżer 
projektu) dysponuje już pozwole-
niem na budowę piątego budynku 
wielorodzinnego z 18 mieszkania-
mi i parkingiem podziemnym w ra-
mach III etapu inwestycji. I w tych 
przypadkach miasto pozyskało już 
(lub zamierza wystąpić) o finanso-
we wsparcie z BGK. Zakończenie 
całej inwestycji zaplanowano na 
II kwartał 2023 roku.

Na tym nie koniec przygody 
z miejskimi „m”. Zgodnie z pla-
nami, w rejonie ulic Dworskiej 
i Zbożowej wzniesione zostaną 
m.in. dwa komunalne budynki 
wielorodzinne, w których do 2022 
roku powstanie 55 lokali mieszkal-
nych. Środki na ich budowę będą 
pochodzić z gliwickiego budżetu 
oraz bezzwrotnej dopłaty z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. W per-
spektywie do 2024 roku w tych 
lokalizacjach zaplanowano budo-
wę kolejnych budynków ze 186 
mieszkaniami.

Mieszkania komunalne budo-
wane są w standardzie „pod 
klucz”. Oznacza to lokale w pełni 
wykończone i pomalowane, do 
których najemca może się od 
razu wprowadzić wraz z własny-
mi meblami. Stawka miesięcz-
nego czynszu wynosi obecnie  
12,10 zł za metr kwadratowy. 
Oprócz tego, na starcie pobierana 
jest od najemcy kaucja w wyso-
kości trzykrotnego miesięcznego 
czynszu. 

– Gliwicki system budownictwa 
jest tańszy, lepszy i skuteczniej-
szy niż wiele innych rozwiązań 
dostępnych obecnie na rynku. 
W Gliwicach działamy planowo, 
z myślą o potrzebach mieszkań-
ców i rozwoju miasta. Mamy 
w planach budowę nowych 
komfortowych kompleksów ko-
munalnych, zarazem cały czas 
wypełniamy luki w zabudowie 
centrum i budujemy „plomby” na 
opuszczonych lub wolnych tere-
nach śródmiejskich, przyczyniając 
się do ich rewitalizacji. To domena 
gliwickich Zarządów Budynków 
Miejskich – podkreśla prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

Inwestycje pod klucz 
Świętujące przed rokiem 20-lecie 
istnienia dwie miejskie spółki 

mieszkaniowe – Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego oraz Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
– przez wiele lat wykorzystywały 
możliwości, jakie dawał krajowy 
system budownictwa społeczne-
go. Uzyskały w ten sposób łącznie 
około 124 mln zł preferencyjnych 
kredytów. W Gliwicach powstało 
w rezultacie ponad 1700 komfor-
towych mieszkań na wynajem, 
dostępnych dla osób średnio zara-
biających. Udało się w ten sposób 
zaspokoić potrzeby kilku tysięcy 
osób, a przy okazji zagospodaro-
wano niewykorzystane dotąd ob-
szary w różnych częściach miasta 
– m.in. przy ulicach Witkiewicza, 
Szafirowej (dawniej Żabińskiego), 
Lipowej, Dworskiej, Bernardyń-
skiej, Uszczyka, Strzelniczej i Gra-

nicznej, Strzelców Bytomskich, 
Mikołowskiej czy Warszawskiej, 
gdzie oddano do użytku pierwsze 
na Śląsku osiedle dla osób w wieku 
50+. Zadbano też o nowoczesne 
lokale użytkowe, których powstało 
ponad 70 oraz o utworzenie po-
nad 500 nowych miejsc posto-
jowych w garażach i parkingach 
wielostanowiskowych.

Gdy państwo wycofało się ze 
wspierania budownictwa społecz-
nego, miejskie spółki sprawnie od-
nalazły się w nowej sytuacji i przy-
jęły model finansowania, dzięki 
któremu nadal z powodzeniem 
współtworzą ofertę mieszkaniową 
na gliwickim rynku nieruchomo-
ści. Wspólnie z miastem realizują 
nowe inwestycje mieszkaniowe 
i zarządzają jego zasobem miesz-
kaniowym.  (kik)

GLIWICE się budują

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n

CENTRUM 50+, ul. Warszawska

Mieszkania komunalne,  
ul. Anny Jagiellonki
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Jeszcze lepsza diagnostyka
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W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach otwarto Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotwo-
rów. Mimo trwającej pandemii COVID-19, wyremontowano i zaadaptowano dla niego pomieszczenia na I piętrze 
starego budynku Instytutu.
Zakład Diagnostyki Genetycznej 
i Molekularnej powstał z połącze-
nia dwóch jednostek – Pracowni 
Diagnostyki Molekularnej i Geno-
miki Funkcjonalnej, która działała 
do tej pory w Zakładzie Medycy-
ny Nuklearnej i Endokrynologii 
Onkologicznej oraz Pracowni Dia-
gnostyki Molekularnej, funkcjo-
nującej dotychczas w strukturze 
Centrum Badań Translacyjnych 
i Biologii Molekularnej Nowo-
tworów. Zajął pomieszczenia po 
Centrum Badań Translacyjnych, 
które przeniosło się do innej 
części Instytutu.

Zakład zajmuje się diagnostyką 
dziedzicznych nowotworów 
(m.in. raka piersi, raka jelita 
grubego, raka rdzeniastego 
tarczycy) oraz diagnostyką mo-
lekularną konieczną w terapiach 
celowanych w onkologii (rak jaj-
nika, rak płuca, rak jelita grube-
go, czerniak). Uczestniczy w ze-
wnętrznej europejskiej kontroli 
jakości dla badań genetycznych 
i molekularnych w raku jelita 
grubego, raku płuc, raku piersi 
i jajnika, czerniaku oraz zespole 
MEN2 w schematach EMQN, 
GENQA i EQA. W zakładzie 

pracują diagności laboratoryjni 
ze specjalizacją lub w trakcie 
specjalizacji z laboratoryjnej 
genetyki medycznej, a także 
biolodzy molekularni.

– W najbliższych planach mamy 
uruchomienie nowoczesnej dia-
gnostyki genetycznej dla pacjen-
tek z rozpoznanym rakiem piersi, 
obejmującej ocenę pełnej se-
kwencji genów, które najczęściej 
ulegają mutacji w dziedzicznej 
postaci tego nowotworu. Za-
mierzamy również wprowadzić 
diagnostykę molekularną opartą 

o technologię sekwencjonowa-
nia nowej generacji w materiale 
archiwalnym pobranym z guza 
od pacjentów z zaawansowa-
nym rakiem płuc. Pozwoli to 
na uzyskanie wyniku dla wielu 
genów jednocześnie – zdradza 
najbliższe plany dr hab. Mał-
gorzata Oczko-Wojciechowska, 
szefowa Zakładu Diagnostyki 
Genetycznej i Molekularnej.

Uroczystemu otwarciu zakładu  
towarzyszyła sesja naukowa, 
której tematem było miejsce 

diagnostyki genetycznej i mo-
lekularnej w personalizowanej 
onkologii. Ze względu na obec-
ną sytuację epidemiologiczną, 
wydarzenie było transmitowane 
poprzez platformę YouTube.  
Dr hab. Małgorzata Oczko-Woj-
ciechowska ma jednak nadzieję, 
ze w przyszłym roku, o ile po-
zwoli na to sytuacja epidemiolo-
giczna, odbędzie się Dzień Drzwi 
Otwartych, w ramach którego 
zainteresowani będą mogli zoba-
czyć, czym zajmuje się jej zespół. 
 (NIO/kik)

W Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach działa już 
pracownia biologii molekularnej z najwyższej kla-
sy sprzętem laboratoryjnym wartym ok. 1 mln zł. 
Trafił on do gliwickiej lecznicy dzięki Polskiej Grupie 
Górniczej. Kompleksową modernizację pomieszczeń 
oraz przystosowanie ich do nowych zadań w wal-
ce z koronawirusem zapewniło Miasto Gliwice. 
W laboratorium, w supersterylnych warunkach, 
przeprowadzane są testy genetyczne w kierunku 
SARS-CoV-2 na próbkach pobranych od pracowni-
ków kopalni i ich rodzin. 

Pracownię wyposażono m.in. 
w ekstraktory do automatycznej 
izolacji i oczyszczania RNA wirusa 
SARS-CoV-2. – To jedne z najszyb-
szych urządzeń dostępnych na 
rynku – wykonuje się dzięki nim 

24 ekstrakcje w 22 minuty. Mate-
riał trafia następnie do szpitalnej 
pracowni RT PCR. Konkretne re-
zultaty? Wynik badania można 
uzyskać po trzech godzinach, 
oczywiście w zależności od licz-

by próbek – mówi Kinga Kozień, 
kierownik laboratorium analitycz-
nego w Szpitalu Miejskim nr 4 
w Gliwicach.

Innym niezwykle ważnym urzą-
dzeniem jest komora laminarna, 
która zapewnia optymalne wa-
runki pracy personelu pracowni 
oraz niskie zużycie energii. Po-
zostałe elementy wyposażenia 
(wirówki, pipety automatyczne 
i elektroniczne oraz wszelkie ma-
teriały zużywalne) mają przede 
wszystkim zapewnić komfort 
pracy całemu zespołowi labo-
ratorium, przed którym stanęły 
teraz niezwykle trudne zadania, 
a także odpowiedzieć na wzra-
stające potrzeby dotyczące ba-
dań w kierunku  SARS-CoV-2. – 
Dzięki tej inwestycji przenosimy 

się na zupełnie inny poziom, jeśli 
chodzi o diagnostykę laborato-
ryjną. Mamy doskonałe warunki 
do działania. Sfinalizowanie ca-
łego projektu w dobie pandemii 
było gigantycznym wyzwaniem 
– podkreśla Przemysław Gliklich, 
prezes Szpitala Miejskiego nr 4 
w Gliwicach.

– Postanowiliśmy zaangażować 
się w tworzenie nowoczesne-
go laboratorium w Szpitalu 
Miejskim nr 4, bo będzie ono 
pracować na potrzeby PGG 
S.A. i całej społeczności Śląska. 
Dzięki szybkiemu dostępowi do 
testów będziemy mogli w przy-
szłości wykluczyć tworzenie się 
ognisk epidemicznych w kopal-
niach, zadbać o bezpieczeństwo 
pracowników oraz zaplanować 

ciągłość pracy naszych zakła-
dów – wyjaśnia Tomasz Rogala, 
prezes PGG S.A.

Przypomnijmy, że od maja do 
września Szpital Miejski nr 4 
(ul. Zygmunta Starego 20) pełnił 
rolę szpitala zakaźnego jedno-
imiennego. Od października 
lecznica działa na tzw. II stopniu 
zabezpieczenia. Aktualnie na 
oddziałach obserwacyjno-za-
kaźnym oraz intensywnej opie-
ki medycznej przebywa ponad  
70 chorych z COVID-19 wyma-
gających specjalistycznej opie-
ki. Najstarsza pacjentka, która 
opuściła szpital po pomyślnie 
zakończonym leczeniu, miała 
94 lata, najmłodsza – 26.

 (SM nr 4/kik)

Nowe laboratorium, 
szybsze testy
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Po tym, jak rząd ogłosił decyzję w sprawie zamknięcia cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada, na ogromne stra-
ty narażeni zostali przedsiębiorcy zajmujący się przycmentarnym handlem. W związku z zaistniałą sytuacją władze Gliwic 
postanowiły wyjść naprzeciw potrzebom lokalnych sprzedawców.

W ramach wsparcia Miejski Za-
rząd Usług Komunalnych zapro-
ponował wszystkim podmiotom 
z podpisanymi umowami na han-
del w okresie Wszystkich Świętych 
możliwość przedłużenia najmu 
do niedzieli 8 listopada włącznie. 
Pomoże to handlującym odrobić 
poniesione straty, a podpisanie 
aneksów do umów nie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami.

– Część mieszkańców usłyszała pew-
nie tę informację już w samocho-

dzie, w drodze na odległe rodzinne 
cmentarze. Ci, którzy pozostali na 
miejscu, ruszyli od razu na groby 
bliskich, tłocząc się na nekropoliach. 
Kolejny raz rząd przekazał niezwykle 
istotne dla ludzi, przedsiębiorców 
i samorządu informacje, nie w po-
staci wypracowanego i skonsulto-
wanego, a przede wszystkim opubli-
kowanego rozporządzenia, ale przez 
telewizyjną niezobowiązującą poga-
dankę, wywołując skutek odwrotny 
od zamierzonego. Przedsiębiorcy 
zajmujący się przycmentarnym 

handlem zaopatrzyli swoje stragany 
w kwiaty i znicze, miasto zmieniło 
organizację ruchu w okolicach 
cmentarzy, uruchomiono specjalne, 
bezpłatne linie autobusowe, policja 
przygotowała się do kierowania 
wzmożonym ruchem samochodo-
wym. Jeżeli rząd tak bardzo chciał 
zamknąć cmentarze, mógł o tym 
poinformować tydzień wcześniej, 
a nie w przeddzień! – komentuje 
decyzje rządu z 30 października 
prezydent Gliwic Adam Neumann. 
 (kik)

Z MIASTA

Gliwice solidarne ze sprzedawcami

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, na zlecenie Miasta 
Gliwice zostały przeprowadzone profesjonalne badania 
opinii publicznej dotyczące sposobu zagospodarowania 
terenu zbiornika przeciwpowodziowego powstającego 
na potoku Wójtowianka. 

Są już wyniki – spośród dwóch 
zaproponowanych przez miasto 
wariantów zagospodarowania naj-
większa część badanych wskazała 
wariant rekreacyjny. 

W dniach 23–28 października 
ankieterzy firmy Instytut Badań 
Samorządowych telefonicznie prze-
prowadzili ankiety z grupą 1000 
dorosłych mieszkańców naszego 
miasta. Zgodnie ze standardami 
badań socjologicznych, wyłonio-
na w sposób losowy grupa miała 
taką samą jak ogół mieszkańców 

miasta strukturę pod względem 
płci i wieku. Badanie na grupie 
o tej strukturze i liczebności jest 
reprezentatywne dla wszystkich 
mieszkańców Gliwic .

Wariant rekreacyjny został wska-
zany przez 49,23% respondentów, 
38,08% opowiedziało się za warian-
tem przyrodniczym, 12,69% udzie-
liło odpowiedzi o innych treściach.

Ponad 70% badanych popiera 
budowę zbiornika przeciwpo-
wodziowego, z zapewnieniem, 

że będzie to obiekt, na którego 
terenie będzie dominowała zie-
leń oraz będzie spełniał funkcje 
rekreacyjne. 

O planach budowy zbiornika na 
terenie tak zwanych Wilczych 
Dołów słyszało prawie 79% ankie-

towanych, swoje zainteresowanie 
tematem zadeklarowało 53%.

Powstający na polach w sąsiedz-
twie os. Sikornik zbiornik prze-
ciwpowodziowy zostanie zatem 
zagospodarowany zgodnie z wa-
riatem rekreacyjnym przygotowa-

nym przez architektów krajobrazu 
z Pracowni 44STO. Ukończenie 
inwestycji jest zaplanowane pod 
koniec przyszłego roku, prace nad 
urządzeniami hydrotechnicznymi 
będą prowadzone równolegle 
z pracami nad wybranym wariatem 
zagospodarowania.  (UM)

Zbiornik na Wilczych Dołach  
z zagospodarowaniem rekreacyjnym
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WYNIKI GŁOSOWANIA POZNAMY DO 10 GRUDNIA

KTO? Głosować w ramach GBO 
2021 może każdy miesz-

kaniec Gliwic. Można oddać maksymal-
nie dwa głosy, w tym jeden głos na pro-
jekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na 
projekt ogólnomiejski – na dwóch od-
dzielnych formularzach do głosowania.

Warto wziąć udział w głosowaniu – dzięki 
temu można współdecydować, które za-
dania zostaną zrealizowane w 2021 roku. 
Podstawowe informacje o poszczególnych 
projektach publikujemy na stronach 9–14, 
ale można też zapoznać się z samymi 
wnioskami (skany są zamieszczone na 
stronie internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” 
– na „Liście wszystkich złożonych wnio-
sków”).

JAK 

I GDZIE? 
Głosować można 

w formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z sytuacją epidemicz-
ną – w trosce o nasze wspólne 
bezpieczeństwo – w tym roku 
szczególnie zachęcamy do głoso-
wania elektronicznego. Zagłoso-
wać w formie papierowej będzie 
można tylko w siedzibach Urzędu 
Miejskiego.

GŁOSOWANIE W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ
• Głos można oddać na elektronicznych 

formularzach, które są dostępne na 
stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywa-
telski” do 13 listopada, do godz. 20.00.

• Potwierdzenie oddania głosu nastąpi 
poprzez zatwierdzenie linku aktywa-
cyjnego przesłanego na adres e-mail 
(zatwierdzenie odrębnie dla każdego 
z formularzy).

• Jeden adres e-mail może zostać wyko-
rzystany do udziału w głosowaniu przez 
jednego uprawnionego.

GŁOSOWANIE W FORMIE 
PAPIEROWEJ
Papierowe formularze do głosowania 
są dostępne:
• do pobrania i wydruku na stronie inter-

netowej www.gliwice.eu pod hasłem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski”,

• do pobrania do 13 listopada w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w godzinach jego 

otwarcia – w wiatrołapie UM przy wej-
ściu od ul. Zwycięstwa 21 oraz w holu 
filii UM przy ul. Jasnej 31A.

Na wniosek Rad Dzielnic lub innych 
osób czy organizacji zainteresowanych 
upowszechnieniem głosowania wśród 
mieszkańców, papierowe formularze 
do głosowania mogą zostać udostęp-
nione w większej liczbie – zamówie-
nia należy kierować na adres e-mail 
boi@um.gliwice.pl ze wskazaniem 
pożądanej liczby formularzy oraz ad-

resu e-mail lub numeru telefonu, na 
który przekazana zostanie informacja 
o możliwości odbioru formularzy (czas 
realizacji do 4 dni roboczych od złożenia 
zamówienia).

Głos w formie papierowej można oddać:
• wrzucając wypełniony formularz do 

oznakowanych urn w holu Biura Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 (wejścia od ul. Zwycięstwa i ul. 
Wyszyńskiego) oraz w holu filii UM 
przy ul. Jasnej 31A, w godzinach ich 
otwarcia,

• listownie, przesyłając wypełniony for-
mularz na adres Urzędu Miejskiego, ul. 
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (o fakcie 
oddania głosu w terminie decyduje data 
jego doręczenia przez operatora poczto-
wego do siedziby Urzędu),

• w przypadku osób, którym rodzaj nie-
pełnosprawności uniemożliwia oddanie 
głosu – za pośrednictwem konsultanta 
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w godzinach urzędowania 
(za okazaniem dokumentu potwierdza-
jącego dane osobowe).

KIEDY 

WYNIKI? 
Podczas ustala-

nia wyników głosowania będą brane pod 
uwagę projekty, które uzyskały poparcie 
co najmniej 30 głosujących – w przypad-
ku projektów dzielnicowych oraz 500 
głosujących – w przypadku projektów 
ogólnomiejskich.

W trakcie całego głosowania na stronie 
internetowej www.gliwice.eu będzie 
udostępniana na bieżąco aktualna liczba 
oddanych głosów. Najbardziej aktywne 
dzielnice będą miały szansę na finan-
sowy bonus, czyli środki z tzw. puli dla 
aktywnych.

JAK I NA CO GŁOSOWAĆ?
2021

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2021 
KWOTY DLA DZIELNIC

Dzielnica
Kwota na realizację zadań 

w poszczególnych 
dzielnicach [zł]

Minimalna liczba głosów 
ważnych w dzielnicy 

umożliwiająca udział w tzw. 
puli dla aktywnych

BAILDONA 320 000 936
BOJKÓW 182 000 298
BRZEZINKA 173 000 257
CZECHOWICE 134 000 76
KOPERNIKA 336 000 1 013
LIGOTA ZABRSKA 162 000 206

ŁABĘDY 439 000 1 490
OBROŃCÓW POKOJU 231 000 526
OSTROPA 183 000 304
POLITECHNIKA 214 000 446
SIKORNIK 394 000 1 282
SOŚNICA 503 000 1 785
STARE GLIWICE 261 000 664
SZOBISZOWICE 388 000 1 252
ŚRÓDMIEŚCIE 416 000 1 383
TRYNEK 479 000 1 674
WILCZE GARDŁO 142 000 115
WOJSKA POLSKIEGO 372 000 1 178
WÓJTOWA WIEŚ 244 000 587
ZATORZE 391 000 1 265
ŻERNIKI 198 000 372
Razem na projekty 
dzielnicowe 6 162 000

Od 23 października do 13 listopada można głosować na 
zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Gliwiczanie 
mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań 
dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

Na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” 
znajdują się szczegółowe informacje na temat GBO, w tym:

• uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenie nr PM-2470/2020 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 7 lipca 2020 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, określające zasady przeprowadzenia głosowania i ustalania wyników,

• wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania,
• wyniki procedury odwoławczej,
• kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych,
• lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych projektach wraz ze skanami wniosków.

Informacje dotyczące głosowania można uzyskać także pod numerami telefonów: 32/239-12-44 i 32/239-11-65.

http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://www.gliwce.eu
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WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

(głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 23 października do 13 listopada)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY DZIELNICOWE

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 800 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. XGame 054 Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży z dzielnic  
Baildona, Kopernika i Szobiszowice. 225 000

2. Szkolne wiaty  
rowerowe 117 Budowa wiat rowerowo-hulajnogowych przy gliwickich szkołach: SP11, SP21, SP23, SP29, ZS-P2, 

ZS-P9, ZSE-T, ZSO12, ZSO8. 270 000

3. Szlak Lwa 173 Stworzenie dziecięcego szlaku turystycznego po najważniejszych zabytkach Gliwic. 40 000

4. Kamera termowizyjna 175 Zakup kamery termowizyjnej do akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Brzezinka. 23 400

5. Spotkania dla dzieci 252
Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-13 lat z zakresu: kreatywnych technik uczenia się, relaksacji, tre-
ningu uważności i walki ze stresem. Zajęcia odbywałyby się w: SP2, SP3, SP6, SP21, SP28, SP29, 
ZS-P1, ZS-P2, ZS-P3, ZS-P10, ZS-P12, ZSO8, ZSO14.

340 000

6. Turniej piłki nożnej 298 Weekendowy turniej piłki nożnej pięcioosobowej dla ok. 23 drużyn amatorskich. 16 000

7. Graffiti 299 Organizacja wydarzenia poświęconego sztuce graffiti – wykonanie prac przez zaproszonych artystów. 100 000

8. Gliwicki Rower Miejski 300
Uruchomienie systemu rowerów publicznych IV generacji 7/24 – 150 rowerów miejskich  
(m.in. standardowych, tandemów, cargo/familijnych) w 15 stacjach, wyposażonych w terminal  
z panelem informacyjnym. Kompleksowa obsługa systemu w okresie IV-X.

800 000

9. Zestawy piknikowe 302 Zakup 75 składanych zestawów piknikowych (stół oraz dwie ławki) na potrzeby rad dzielnic. 20 000

SUMA 1 834 400

Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 6 162 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 320 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Plac zabaw 055 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Hutniczej. 320 000

2. Plac zabaw 058 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36. 80 000

3. Boks 079 Cykl 15 treningów bokserskich dla młodzieży – 15 osób z dzielnicy. 5 500

4. Monitoring 086 Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: plac zabaw przy ul. Hutniczej, skrzyżo-
wanie ulic Robotniczej i Baildona, przejście dla pieszych przy Szkole Społecznej nr 1 na ul. Robotniczej. 148 600

5. Nasadzenia 133 Nasadzenia drzew w dzielnicy. 6 200

6. Wiata 146 Budowa wiaty rekreacyjnej w Lesie Komunalnym. 100 000

7. Monitoring 200 Budowa punktu monitoringu wizyjnego obejmującego ul. Królowej Jadwigi. 37 800

8. Strefa aktywności 226
Budowa siłowni plenerowej i miasteczka rowerowego dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 6 oraz zakup zestawów multimedialnych i sportowych dla urozmaicenia lekcji i zajęć  
rekreacyjnych dla mieszkańców.

157 600

SUMA 855 700

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 182 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zajęcia sportowe 097 Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla 18 dzieci w wieku 2-5 lat oraz piłkarskich dla 30 dzieci  
w wieku 6-10 lat na terenie dzielnicy. 30 000

2. Widowisko plenerowe 103 Przybliżenie mieszkańcom wydarzeń na terenie Górnego Śląska sprzed 100 lat, poprzez  
zorganizowanie m.in. widowiska plenerowego, festynu szkolnego, konkursów. 15 000

3. Wyświetlacze prędkości 139 Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów przy ul. Bojkowskiej/Rolników. 50 000
4. Park 163 Stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy ul. Rolników. 100 000
5. Impreza muzyczna 164 Organizacja koncertu/imprezy muzycznej dla mieszkańców dzielnicy. 40 000
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UWAGA! Wniosek nr 068 został wycofany przez wnioskodawcę. Głosy na ten wniosek będą uznane za nieoddane i w związku z tym nie będą brane 
pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

6. Gimnastyka 167 Całoroczny cykl zajęć gimnastycznych dla osób powyżej 50. roku życia. 15 000

7. Stacja naprawy  
rowerów 276 Montaż stacji naprawczej rowerów wraz z dwoma stojakami rowerowymi na terenie  

nieruchomości przy ul. Łanowej 2 – wybrukowanie terenu kostką granitową. 13 000

8. Tablice z planem  
dzielnicy 278

Wykonanie 3 tablic informacyjnych z małym planem miasta oraz większym planem dzielnicy  
z zaznaczeniem ciekawych miejsc, tras rowerowych itp. oraz drogowskazu do zabytkowego kościoła 
pw. Narodzenia NMP.

16 000

9. Aktywny styl życia 280 Cykl profesjonalnych zajęć dla rodziców z dziećmi (survival, sport, ratownictwo, terenoznawstwo itp.). 40 000

SUMA 319 000

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 173 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Wiaty 068 Budowa 3 wiat przeciwsłonecznych przy ul. Łódzkiej / Olsztyńskiej / Gnieźnieńskiej / Rzeszowskiej. 100 000

2. Ubrania strażackie 281 Zakup 25 trzyczęściowych, nowoczesnych kompletów ubrań specjalnych dla strażaków ochotników. 95 000

3. Gimnastyka 289 Cykl 60 godzin zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla osób powyżej 60. roku życia. 10 000

SUMA 205 000 105 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 336 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Toaleta 013 Ustawienie toalety dla osób korzystających z boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30. 10 000

2. Chodnik 026 Wykonanie łącznika chodnika przy ul. Gwiazdy Polarnej. 5 000
3. Nasadzenia 027 Zagospodarowanie terenu wokół parkingu przy ul. Kopernika/Centaura. 100 000
4. Parking 049 Budowa parkingu na dz. nr 148/2, obr. Kopernik, przy ul. Bereniki. 250 000
5. Ścieżka rowerowa 050 Remont ścieżki dla rowerów przy ul. Oriona. 195 000

6. Sprzęt sportowy 051
Zakup zestawów sportowych (m.in. wioślarskich i do jazdy na nartorolkach) i multimedialnych  
dla urozmaicenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców dzielnicy i lekcji w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 8.

97 700

7. Parking 069 Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Jowisza. 65 000

8. Monitoring 092+085 Budowa dwóch punktów monitoringu wizyjnego obejmujących teren rekreacyjno-sportowy przy 
ul. Jowisza wraz z okolicznymi zabudowaniami. 98 600

9. Kolorowe rysunki 186 Wykonanie kolorowych rysunków trwałą farbą na skwerze przy ul. Kopernika. 15 000

SUMA 836 300

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 067 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztowej 31 – zamontowanie 
nowych urządzeń zabawowych. 62 000

2. Skwer 148 Rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej – etap II. 160 000

SUMA 222 000

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 439 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Remont drogi  
gruntowej 046 Remont fragmentu gruntowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na przedłużeniu  

ul. Rzeczyckiej – prowadzącej do Ligoty Łabędzkiej. 439 000

2. Warsztaty 063 Cykl zajęć prozdrowotnych dotyczących prawidłowego oddychania. W sumie 15 warsztatów 
dla mieszkańców dzielnicy. 12 600

3. Warsztaty 065 Warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne dzieci z wykorzystaniem metod aktywizujących 
oraz cykl kreatywnych warsztatów rękodzielniczych z elementami arteterapii dla całych rodzin. 33 100

4. Wybieg dla psów 138 Budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej. 100 000
5. Język angielski 187 Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. 25 500
6. Bule 201 Budowa boiska do gry w bule na terenie Piaskowej Doliny. 50 000
7. Gimnastyka 202 Zajęcia z gimnastyki raz w tygodniu dla 30 mieszkańców dzielnicy (III-VI, IX-XI). 7 000
8. Siłownia zewnętrzna 203 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej. 110 000
9. Siłownia zewnętrzna 205 Budowa siłowni zewnętrznej i street workoutu na terenie Piaskowej Doliny. 220 000

10. Warsztaty 246 Cykl kreatywnych warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem klocków. Spotkania tematyczne  
o różnych technikach budowania i programowania. 12 000
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11. Gimnastyka 254 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych w wodzie dla kobiet w dwóch grupach wiekowych  

– od 18. do 60. roku życia oraz dla osób 60+. 21 000

12. Pierwsza pomoc 260 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób w różnym wieku (ok. 145 osób). 4 200

13. Imprezy dla dzieci 269 Przeprowadzenie: 4 pokazów filmowych/teatralnych – każdy dla 100 dzieci; 4 warsztatów  
z robotyki – każdy dla 20 dzieci; 4 spotkań w plenerze – animacje dla 50 dzieci. 37 000

14. Tenis stołowy 270 Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci z dzielnicy raz w tygodniu, w okresie II-VI i IX-XI. 18 000

15. Zumba 271 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby-fitness dla 50 dorosłych kobiet w okresie od kwietnia 
do listopada (z wyłączeniem wakacji). 15 000

16. Aktywizacja seniorów 290 Cykl 17 imprez dla osób powyżej 65. roku życia: koncertów, spektakli lub seansów filmowych, 
wycieczek, spotkań muzycznych, edukacyjnych i integracyjnych. 60 700

SUMA 1 165 100

Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 231 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Łąka kwietna 022 Założenie łąki kwietnej z hotelem dla owadów pomiędzy ul. Ligocką, Jałowcową i Folwarczną. 31 000

2. Monitoring 035 Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 39. 85 000

3. Parking 152 Budowa parkingu na 8 miejsc postojowych przy ul. Myśliwskiej koło cmentarza. 170 000

4. Aerobik 182 Aerobik dla 25 pań z dzielnicy – 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. 30 000

SUMA 316 000

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 183 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Aqua aerobik 111 30 zajęć z aqua aerobiku dla 45 kobiet powyżej 55. roku życia. Zajęcia w 3 cyklach po 10 wejść. 16 000

2. Wyświetlacze prędkości 153 Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów przy ul. Daszyńskiego. 50 000

3. Teatr w bibliotece 179 Spotkania teatralne dla dzieci i młodzieży: 4 wydarzenia na 4 pory roku. 4 000

4. Kurs samoobrony 180 Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie 
sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 12 000

5. Skwer 185 Budowa skweru rekreacyjnego z małą architekturą przy ul. Ciesielskiej /Tokarskiej. 93 000

6. Street workout 228 Budowa street workoutu przy ul. Ciesielskiej/Tokarskiej. 90 000

7. Akcja ekologiczna 287
Akcja ekologiczna „Środowisko wspieram, gdy foliówki nie zabieram”: projekt loga akcji,  
wykonanie 250 zestawów (worki, płócienna torba), druk ulotek informacyjno-edukacyjnych. 
Pakiety będą roznoszone przy udziale dzieci z przedszkola Chatka Uszatka.

10 900

8. Przejście dla pieszych 301 Aktywne przejście dla pieszych przy ul. Daszyńskiego. 40 000

SUMA 315 900

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 214 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Rolki 074 Zajęcia z jazdy na rolkach dla 30 mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu dla 2 grup  
uczestników (VIII-X). 12 000

2. Spotkania z kulturą 131 8 warsztatów artystycznych po 2,5 godz. dla 64 osób oraz 2 wystawy i 1 wydarzenie artystyczne (III-XI). 20 000

3. Aktywizacja seniorów 184 Całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem, zajęcia gimnastyczne, nordic walking, 
zajęcia kulturalno-rozrywkowe, imprezy integracyjne. 30 000

SUMA 62 000

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 394 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Chodnik 019 Budowa chodnika na dz. 626, obr. Sikornik (obok targowiska), w śladzie istniejącej ścieżki. 50 000

2. Plac zabaw 070 Zagospodarowanie terenów zielonych oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole  
Podstawowej nr 41 – instalacja zestawu zabawowego, stołów do gry w piłkarzyki, szachy. 200 000

3. Monitoring 112
Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: parking między ul. Zimorodka 
i Rybitwy (za przychodnią), skwer przy Domu Pomocy Społecznej oraz ZSO nr 5, okolice  
Przedszkola Miejskiego nr 41 oraz Żłobków Miejskich Oddział 2.

169 300

4. Galeria w plenerze 151
Prezentacja sztuki w przestrzeni miejskiej poprzez ustawienie dwustronnych standów  
(w miejscu uczęszczanym przez mieszkańców) z wydrukowanymi 10 pracami artystów.  
Wystawy zmieniane co miesiąc.

36 000
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5. Boiska 156 Budowa boisk do gry w badmintona przy ul. Bekasa/Pliszki. 200 000

6. Plac zabaw 181 Wykonanie wokół boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 „podwórkowego placu 
zabaw” – wymalowanie 10 różnych gier podwórkowych, m.in. tor przeszkód, twister, gra w klasy, dart. 35 000

7. Aktywizacja seniorów 249 Organizacja zajęć aktywizujących: warsztatów rękodzieła, wycieczek pieszych i rowerowych, 
wyjść na spektakle i koncerty. 21 000

8. Fitness 250 Całoroczne zajęcia fitness dla mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu (z wyjątkiem wakacji). 9 700

9. Minigolf 251 Pole do gry w minigolfa przy ul. Bekasa/Pliszki. 160 000

10. Tablice informacyjne 253
Zamontowanie trzech tablic informacyjnych z planem dzielnicy w sąsiedztwie przystanków  
autobusowych (Gliwice-Teatr-stanowisko 2, Sikornik-Osiedle, Sikornik-Zimorodka) z zaznaczeniem 
lokalizacji przystanków autobusowych, postojów taksówek, placówek oświatowych oraz  
przychodni i filii biblioteki miejskiej.

13 500

11. Pierwsza pomoc 261 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 50 osób. 1 000

SUMA 895 500

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 503 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Warsztaty 008 Spotkania warsztatowe wokalno-instrumentalne dla dzieci i młodzieży – rozwijanie talentów 
muzycznych. 87 200

2. Trasa rowerowa 034 Budowa fragmentu trasy rowerowej wzdłuż DTŚ w okolicy zajezdni autobusowej przy ul. Jesiennej. 330 000

3. Schody 043 Remont schodów wraz z montażem najazdów dla wózków oraz poręczy przy ul. Niedurnego. 25 000

4. Wycieczki 052 Wycieczki rowerowe i gry terenowe na terenie dzielnicy. 10 000

5. Stoły do gier 053 Montaż stołów do gry w szachy i karty przy ul. Dzionkarzy. 20 000

6. Plac zabaw 073+082 Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Wielickiej. 500 000

7. Boiska 240 Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytami  
na dz. nr 1175/7, obr. Sośnica (w okolicy pętli autobusowej przy ul. Jesiennej). 500 000

8. Pierwsza pomoc 241 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 100 osób. 2 000

9. Kurs komputerowy 242 Organizacja kursu komputerowego dla osób powyżej 50. roku życia – w sumie 60 godzin zajęć. 30 000

10. Kurs samoobrony 243 Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie sprawności 
i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 8 000

11. Festyn 244 Festyn z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. 15 000

12. Pijalnia wody 245 Wykonanie przyłącza oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody na terenie skweru  
przy ul. Dzionkarzy. 50 000

13. Remont ulicy 273 Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema. 150 000

14. Aqua aerobik 277 Zajęcia aqua aerobiku dla kobiet 30+ z dzielnicy – 2 razy w tygodniu przez cały rok. 33 000

15. Monitoring 282 Budowa czterech punktów monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach ulic: Jedności/Przedwiośnie,  
Wielicka/Odrowążów, Wielicka/Korczoka oraz na boisku sportowym przy ul. Skarbnika. 260 300

16. Parking 284 Budowa zatoki postojowej w ciągu ul. Przedwiośnie. 300 000

SUMA 2 320 500

Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 261 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Aktywizacja seniorów 080 Całoroczny cykl imprez dla seniorów – 5 koncertów muzycznych, 5 spektakli teatralnych,  
2 wieczorki taneczne. 19 800

2. Nasadzenia 101 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy. 40 000

3. Zajęcia sportowe 119 Całoroczne zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy – zajęcia taneczne, ogólnorozwojowe, 
marsze w terenie, wycieczki rowerowe. 58 000

4. Aqua aerobik 227 Organizacja 40 zajęć aqua aerobiku dla osób 50+. 16 800

5. Plac zabaw 230 Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 – dostawienie 
nowych urządzeń zabawowych. 170 000

6. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 231 Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. 38 500

7. Książki  
– wymiennikownia 233 Umieszczenie na terenie dzielnicy 4 punktów do wymiany książek. 8 000

SUMA 351 100

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 388 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Podwórko 129 Modernizacja podwórka przy ul. Waliszewskiego/Gierymskiego/ Andrzeja wraz z montażem 
oświetlenia i utworzeniem siłowni zewnętrznej. 190 000
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2. Gimnastyka 140 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców 55+. 9 500

3. Warsztaty 190 Cykl 10 warsztatów dla seniorów dotyczący pielęgnacji zieleni oraz kwiatów. 25 000

4. Plac zabaw 191 Doposażenie placu zabaw oraz terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  
– bezpieczna nawierzchnia, urządzenia rekreacyjne. 84 000

5. Aktywizacja seniorów 221 Wieczorki taneczne dla seniorów. 12 000

6. Przestrzeń aktywności 262
Miasteczko rowerowe i stół do tenisa, klimatyzacja w sali gimnastycznej, zakup sprzętu  
sportowego/multimedialnego dla urozmaicenia zajęć dydaktycznych  
i rekreacyjno-sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.

132 000

7. Boiska 286 Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Łączności. 150 000

SUMA 602 500

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 416 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zajęcia sportowe 016 Organizacja całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych: taniec, nordic walking, wycieczki 
rowerowe, zajęcia ogólnorozwojowe. 55 000

2. Gimnastyka 039 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów – raz w tygodniu po 45 minut dla grupy ok. 30 osób. 12 600

3. Plac zabaw 104 Budowa sensorycznego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4  
– urządzenia zabawowe: koła optyczne, rury deszczowe, ściana do pisania. 110 300

4. Nasadzenia 128 Nasadzenia 38 drzew na terenie dzielnicy. 15 000

5. Nasadzenia 130 Urządzenie rabat kwietnych z roślin miododajnych i ziół przy ul. Wysokiej. 20 000

6. Zieleń 147 Pas zieleni ochronnej wzdłuż ul. Dubois. 50 000

7. Zieleniec 149 Zagospodarowanie zielenią pasa przy ul. Dworcowej. 40 000

8. Monitoring 199 Montaż dwóch punktów monitoringu miejskiego przy Alei Przyjaźni. 120 000

SUMA 422 900

Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 479 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Remont drogi 042 Remont dojazdu do lotniska. 150 000

2. Boiska 088 Budowa miniboisk m.in. do piłki nożnej, siatkówki i kometki o nawierzchni ze sztucznej trawy 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 300 000

3. Monitoring 099 Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego na terenie parku i placu zabaw  
przy ul. Piastowskiej, obejmującego także okoliczne zabudowania. 154 200

4. Kompleks  
wspinaczkowy 120 Montaż skałek, bezpiecznej nawierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury  

towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej. 200 000

5. Chodnik 123 Remont chodnika zlokalizowanego na działce nr 1194, obręb Trynek, przy ul. Pszczyńskiej 112A-D,  
łączącego ul. Pszczyńską z ogólnodostępnym parkingiem na dz. 437, obręb Trynek. 229 000

6. Język angielski 162 Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla początkujących 
i średnio zaawansowanych. 60 000

7. Kurs tańca 169 Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (po 32 zajęcia dla każdej z grup). 34 000

8. Plac zabaw 235
Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
– ścieżka sensoryczna, drewniane ławki, równoważnie i słupki, zegar słoneczny,  
kosze do segregacji odpadów, zadaszenia, nasadzenia roślin.

107 000

9. Boks 248 Ogólnorozwojowe zajęcia z elementami boksu dla 15 osób – dwa razy w tygodniu przez pół roku. 12 000

SUMA 1 246 200

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 142 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Barierki 056 Montaż poręczy z barierkami i schodów na górce saneczkowej przy ul. Orchidei. 80 000

2. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 178 Zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Radę Dzielnicy w sali gimnastycznej  

przy Szkole Podstawowej nr 2 – aerobik oraz tenis stołowy. 10 000

3. Sprzęt sportowy 183 Zakup stołów do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem, w celu przeprowadzenia zajęć  
rekreacyjno-sportowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. 10 200

4. Siłownia zewnętrzna 197 Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Orchidei. 40 000

5. Instalacja nawadniająca 272 Budowa instalacji do nawadniania murawy boiska przy ul. Niezapominajki. 80 000

6. Monitoring 274 Rozbudowa monitoringu wizyjnego przy Placu Jaśminu 2, monitoring przejść dla pieszych  
w okolicach biblioteki oraz obszaru nad koroną boiska sportowego. 46 500

7. Fontanna 297 Budowa fontanny na Placu Jaśminu. 120 000

SUMA 386 700



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 45-46/2020 (1029-1030), 5 listopada 202014

GBO 2021

* – Korekta związana z wycofaniem przez wnioskodawcę projektu nr 068 z Dzielnicy Brzezinka.

Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 372 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Pracownia 028 Modernizacja i doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 6 w celu 
przeprowadzania ogólnodostępnych warsztatów ekologicznych dla społeczności dzielnicy. 115 400

2. Zajęcia sportowe 061 Zajęcia sportowe z karate dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 6. 28 800

3. Warsztaty 072 Przeprowadzenie 15 cyklicznych warsztatów artystycznych dla 12 uczestników (dorosłych i dzieci). 19 000

4. Park doświadczeń 306 Budowa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 ogólnodostępnego, edukacyjnego Parku Doświadczeń. 355 000

SUMA 518 200

Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 244 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Street workout 084 Budowa placu do street workoutu w Parku Grunwaldzkim. 100 000

2. Doposażenie Parku 
Grunwaldzkiego 144 Doposażenie Parku Grunwaldzkiego w tablicę o historii dzielnicy, tabliczki z opisem gatunków 

drzew oraz zakup świetlnych dekoracji bożonarodzeniowych. 244 000

3. Stacja naprawy  
rowerów 145 Montaż stacji naprawy rowerów na terenie Parku Grunwaldzkiego w pobliżu istniejących  

stojaków rowerowych wraz z wybrukowaniem terenu kostką betonową. 8 000

SUMA 352 000

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 391 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Chodnik 004 Remont chodnika przy ul. H. Bienka. 140 000

2. Remont ulicy 011 Wyrównanie nawierzchni jezdni ul. H. Bienka oraz remont chodnika. 185 000

3. Łącznik 036 Remont nawierzchni łącznika ul. Leśnej i fragmentu ul. Aronii. 180 000

4. Warsztaty 075 Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 765 godzin warsztatów rękodzielniczych, che-
micznych, przyrodniczych komputerowych, teatralnych, filozoficznych oraz sportowo-rekreacyjnych. 174 000 

5. Wyposażenie biblioteki 177 Zmiana aranżacji wnętrza Filii nr 17 MBP – zakup mebli, wyposażenia, urządzeń i narzędzi edukacyjnych. 105 000

6. Oświetlenie skweru 293 Oświetlenie skweru „Foka” zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego/Czarnieckiego. 40 000

7. Ławki 294 Montaż ławek na chodniku przy kościele Chrystusa Króla. 40 000

8. Ławki 295 Postawienie 10 ławek z oparciami przy ulicy Wandy (4 na odcinku od ul. Okrzei do  
ul. Poniatowskiego oraz 6 na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Dąbrowskiego). 19 000

9. Podwórko 296 Modernizacja podwórka zlokalizowanego na działce nr 586, obręb Zatorze, pomiędzy  
ul. Dąbrowskiego/Lipową/ Św. Bronisławy/Czarnieckiego wraz z wykonaniem oświetlenia. 350 000

SUMA 1 233 000

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 198 000

Lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Street workout 023 Budowa siłowni typu street workout / kalistenika przy ul. Żernickiej. 125 000

2. Siłownia zewnętrzna 195 Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Chałubińskiego / Domeyki. 70 000

SUMA 195 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych,  
wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 6 962 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie  
i zakwalifikowanych do głosowania

14 655 000 zł
14 555 000 zł*
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Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności 
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności on-
line kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard 
i Maestro) oraz BLIK. 

Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne 
(np. zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) 
i skarbowe (np. sporządzenie aktu małżeństwa albo 
pełnomocnictwa). Online można zapłacić także za udo-
stępnienie danych z ewidencji ludności czy wydanie 
zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza 
ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.oplaty-
urzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi UM, 
przy poszczególnych kartach usług (https://bip.gliwice.
eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online 
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospo-
darowanie odpadami komunalnymi można teraz 
sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej 
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby 
z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany 
i zarejestrować konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPAR –  
opłaty pod kontrolą

Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020.

Rolnicy mogą udzielić informacji:
 poprzez samospis internetowy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na spisrolny.gov.pl,
 telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22/279-99-99.

Z rolnikami, którzy nie spisali się przez Internet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi: 
 telefonicznie,
 w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane w nim dane są bardzo ważne. 

Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i będą służyć władzom 
lokalnym oraz centralnym do podejmowania decyzji strategicznych.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie spisrolny.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – loteria.spisrolny.gov.pl oraz  
w konkursach spisowych organizowanych przez Urząd Statystyczny w Katowicach – katowice.stat.gov.pl.
Atrakcyjne nagrody czekają.

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP)  
z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1843)  

w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2020 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2020 r. o godz. 13.05

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczanego pn.

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”), ul. T. Edisona 16 w Gliwicach,  

oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska.
Termin składania ofert: 27 listopada 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2020 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej DN 400 mm  

od ul. Bojkowskiej do wysokości lotniska w Gliwicach oraz 
budowa wodociągu DN 400 od ul. Bojkowskiej w kierunku 

ul. Rybnickiej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 10 listopada 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 listopada 2020 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
zakup i dostawę fabrycznie nowej spycharki  

przeznaczonej do pracy na instalacji przetwarzania  
odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B.
Termin składania ofert: 12 listopada 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2020 r. o godz. 13.30

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaje 
się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Gliwice 
22 października 2020 r. został uchwalony miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy 
Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego, uchwałą 
numer XX/382/2020.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.bip.gliwice.eu  
w zakładce: Rada Miasta/ Uchwały Rady Miasta – akty pra-
wa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. 
ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Plano-
wanie przestrzenne/Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach w Wydziale Planowania Przestrzennego,  
ul. Jasna 31A, 44-100, Gliwice, w pokoju nr 210.

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. DzU z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaje się do 
publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Gliwice 22 paź-
dziernika 2020 r. został uchwalony miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt 
Śląskich, uchwałą numer XX/381/2020 .

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.bip.gliwice.eu  
w zakładce: Rada Miasta/ Uchwały Rady Miasta – akty pra-
wa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od 
daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. 
ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Plano-
wanie przestrzenne/Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach w Wydziale Planowania Przestrzennego,  
ul. Jasna 31A, 44-100, Gliwice, w pokoju nr 209.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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http://www.skladowiskogliwice.pl
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http://www.pwik.gliwice.pl
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
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OFERTY PRACY

 

● sortowacz 
wykształcenie podstawowe; doświadczenie: brak wymagań; 
zakres obowiązków: sortowanie odpadów suchych przy taśmie; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● wagowa/wagowy 
wykształcenie średnie; biegła obsługa komputera; zakres obo-
wiązków: obsługa wagi samochodowej, ważenie samochodów, 
wystawianie dokumentacji wagowej i wysyłkowej; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● hydraulik/pomocnik hydraulika 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe; mile 
widziane prawo jazdy kat. B oraz badania wysokościowe; jedna 
zmiana; miejsce pracy: teren Śląska;

● mechanik (także do przyuczenia) 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, mile widziane 
osoby do przyuczenia, wymagane prawo jazdy kat. B, chęci do 
pracy; zakres obowiązków: proste prace naprawcze samochodów 
ciężarowych, jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań; umiejętności oraz 
uprawnienia do obsługi wózków widłowych; prawo jazdy kat. B; 
zakres obowiązków: rozładunek, załadunek, wydawanie materiałów 
budowlanych; jedna zmiana w godz. 7–17; miejsce pracy: Knurów;

● magazynier – pracownik techniczny 
wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie zawo-
dowe; uprawnienia na wózek widłowy; zakres obowiązków: 
wydawanie towarów/materiałów sanitarnych z magazynu, ob-
sługa wózka widłowego; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● brukarz 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe mile 
widziane; układanie kostki brukowej; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Śląska, baza w Gliwicach.

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. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 29 października 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

ogłasza nabór do pracy na  
wolne stanowisko urzędnicze

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 opi-

nią,
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,

i) uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

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

• ustawa z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 110 
z późn. zm.),

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

b) umiejętność sztuk walki potwier-
dzona właściwym dyplomem;

c) ukończone szkolenie podstawo-
we dla strażników miejskich;

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

putera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe 

oraz umiejętności interpersonal-
ne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b i c dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. Zakres zadań wykonywanych na 

stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do zapew-
nienia ładu i porządku publicz-
nego na terenie miasta Gliwice,

c) udział w interwencjach i kontro-
lach zlecanych przez dyżurnego 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

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

e) udział w zabezpieczeniach 
i akcjach,

f) zabezpieczenie miejsca prze-
stępstwa, katastrofy lub inne-
go podobnego zdarzenia albo 
miejsc zagrożonych takim zda-
rzeniem przed dostępem osób 
postronnych lub zniszczeniem 
śladów i dowodów, do momen-
tu przybycia właściwych służb, 
a także ustalenie, w miarę moż-
liwości, świadków zdarzenia,

g) ochrona obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczności 
publicznej.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca w zmiennych warunkach 

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 nie-
pełnosprawnych 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 reali-
zującego 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, użytkowania 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energia 
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 zatrudnienia: 
listopad – grudzień 2020 r.

8. Termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane powinny 
wysłać komplet dokumentów 
własnoręcznie podpisanych do 
siedziby Straży Miejskiej w Gli-
wicach za pośrednictwem poczty 
w terminie do 6 listopada 2020 r. 
do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko 

urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”

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

Dokumenty uznane będą za złożone 
w terminie, jeżeli wpłyną na ww. ad-
res do 6 listopada 2020 r. do godz. 
13.00.
W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy przesłać 
fotokopię podpisanych dokumen-
tów, następnie otrzymacie Państwo 
numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.smgli-
wice.pl w zakładce BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 13 listopada 2020 r.
9. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwestio-
nariusz powinny być własnoręcz-
nie podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w ję-
zyku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. Dokumenty 
sporządzone w języku 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.

Numer naboru: GCOP.KD.210.8.2020

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  

– specjalisty ds. księgowości w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, tj. 1/2 etatu.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapo-

trzebowania na środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środ-

ków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych 

(998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany planów 

finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych pla-

nów finansowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji 

w programie Płatnik w ramach zastępstwa. 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy 

lub średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budże-

towej, finansów publicznych, przepisów 
podatkowych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej 
sektora jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywa-

nia zadań.
Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, 

odporność na stres, rzetelność, wyso-
ka kultura osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 

(II piętro), brak windy.
2. Warunki pracy: praca w budynku niedo-

stępnym dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową, praca biurowa wewnątrz po-
mieszczenia, praca w pozycji siedzącej, 
praca na komputerze przy monitorze 
ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równoważ-
nym systemie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany 

na stronie internetowej www.gcop.gliwi-
ce.pl/do-pobrania).

4. Kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodo-
we i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

5. Oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 

muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-
kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i for-
my składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 18 listopada 2020 r. w sie-
dzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 
(sekretariat, II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem i na-
zwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazy-
wane jedynie w formie papierowej. Złożone 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpa-
trywane. W przypadku przesyłania oferty 
za pośrednictwem poczty, decyduje data 
jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kan-
dydatami odbędą się 23 – 25 listopada 2020 
r. O dokładnych godzinach rozmów kandy-
daci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego 

kandydata podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, tj. imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania, w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku  

konserwatora – elektryka na 
Giełdzie samochodowej przy ul. Kujawskiej 112, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum za-

wodowe, 
• uprawnienia do obsługi sieci 

elektrycznych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca wg har-

monogramu),
• brak przeciwwskazań do 

pracy na wysokości powyżej  
3 metrów,

• dobra organizacja pracy, od-
powiedzialność, sumienność, 
samodzielność, umiejętność 
pracy w zespole.

Do podstawowych obowiąz-
ków pracownika będzie nale-
żało m.in.:
• nadzór nad sprawnym dzia-

łaniem instalacji i urządzeń 
technicznych,

• bieżąca konserwacja urządzeń 
i sprzętu na terenie giełdy,

• stały nadzór nad budynkami 
i  pomieszczeniami oraz tere-
nem giełdy,

• nadzór nad stanem technicz-
nym narzędzi,

• wykonywanie prac porządko-
wych na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-

cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 
13 listopada 2020 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w skła-
danych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekru-
tacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych w Gliwicach reprezen-
towany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tyl-
ko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach

zatrudni osoby na podstawie 
umowy-zlecenie do poboru opłat 
na terenie Giełdy Samochodowej 

w Gliwicach.
Wymagania:
• ukończenie 18 lat,
• niekaralność,
• uczciwość,
• rzetelność,
• samodzielność.

Okres umowy: od zaraz do 
31 sierpnia 2021 r. Praca tylko 
w niedziele.
Osoby zainteresowane proszo-
ne są o bezpośredni kontakt 
pod nr tel. 32/331-21-24 lub 
32/335-61-58.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnika 
terenów zielonych – kierowcy w Dziale Zieleni,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, 

umiejętność wykonywania prac przy pie-
lęgnacji zieleni,

• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe (praca na wyso-

kości pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podka-

szarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezono-

wych oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzyma-

niem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew 

przy użyciu pilarki spalinowej (zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna po-

jazdów,

• czynności związane z utrzymaniem czy-
stości na terenach zielonych, 

• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe. 
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) w terminie do 13 listopada 2020 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

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

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://kultura.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Numer naboru: ZDM.110.1.19.2020

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

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze 
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w pełnym 

wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

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

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

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

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

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

7. przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej  oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów 
dotyczących bezpieczeństwa ru-
chu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwi-

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługa 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-

nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie www.zdm.gliwice.pl 

w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 20 listopada 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 23 listopada 2020 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
25 listopada 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

2. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

3. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

4. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

5. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

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

nabór nr KD.210.32.2020.PO-4

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska  

urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 18 listopada 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (de-
cyduje data wpływu oferty do 
urzędu),

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumen-
tów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG  
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów  
Sp. z o. o. w Gliwicach 

(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej, będącej własnością Spółki, składającej się z działki 
nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwicach (wo-
jewództwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: 
Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 
wieczystą nr GL1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 
r., poz. 3019) działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem:  
9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej nieznacznej 
części, przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 19OK – tereny związane 
z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest użytkiem Ba – tereny 
przemysłowe.

II. Cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset 
trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu 
powiększona o należny podatek VAT.

III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.30, w auli 
w siedzibie Spółki, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące 
pięćset  złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek Spółki, pro-
wadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 
2008 0010 0055 0001, w terminie do 14 grudnia 2020 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na 
stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce „O firmie” – „Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, faks 32/231-62-12, 
adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów 
Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 493/2020 do 16 listopada 2020 r., 
• nr 516/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 518-519/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 540/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 542-544/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 548/2020 do 16 listopada 2020 r.;
garażu przeznaczonego w oparciu o art. 211 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na rzecz najemcy oraz z oddania w wieczyste użytkowanie 
gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 515/2020 do 12 listopada 2020 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu z jednoczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości 
wartości garażu:
• nr 492/2020 do 13 listopada 2020 r.,
• nr 495/2020 do 16 listopada 2020 r.,
• nr 497–498/2020 do 16 listopada 2020 r.,
• nr 500–505/2020 do 16 listopada 2020 r.,
• nr 508/2020 do 16 listopada 2020 r.,
• nr 511–513/2020 do 16 listopada 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2020/527 do 10 listopada 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 303/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 521/2020 do 12 listopada 2020 r.,
• nr 526/2020 do 12 listopada 2020 r.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A” o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” o powierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” o powierzchni 17,2 m2 / 27,6 m2 /  

49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca parkingowe bez-

pośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez profesjonalną firmę 

oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt: 

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 lub e-mail: marketing@scl.com.pl

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 siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz za-
wierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
• nr 32/SP/2020 do 12 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY  
NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Rybnicka 47,
ogłasza publiczny przetarg pisemny, który odbędzie się  
30 listopada 2020 r. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27,  

na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Cena 
wywoławcza

Wysokość 
wadium

1.

Prawo własności nieruchomości 
gruntowej, niezabudowanej, 
położonej w Gliwicach przy  
ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie 
Pola, działka gruntu nr 56/4,  
o powierzchni 0,2832 ha, objęta 
księgą wieczystą KW  
nr GL1G/00122221/3, 
prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach.

121 600,00 zł 1200,00 zł

Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na zakup 
nieruchomości położonej  w Gliwicach przy ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie 
Pola, działka gruntu nr 56/4”, należy złożyć do 30 listopada 2020 r. do 
godz. 9.00 na adres: PWiK Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej 47, Biuro Obsługi 
Klienta, parter.
Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży ww. nieru-
chomości oraz „Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dostępne są 
na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/
Sprzedaz_srodkow_trwalych.

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://turystyka.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat%40pzogliwice.pl?subject=
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
7 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 
204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
374 500,00 zł,
w tym: 128 341,15 zł * (zw. z opodatkowania 
VAT, co stanowi 34,27% ceny wywoławczej), 
                246 158,85 zł ** (w tym 23% VAT, co 
stanowi 65,73% ceny wywoławczej).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb 
Czechowice Zachód, zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb 
Czechowice Zachód, opodatkowana jest podatkiem 
VAT w wysokości 23% na podstawie ww. ustawy.
Wadium: 37 450,00 zł
Minimalne postąpienie: 3750,00 zł
I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
5 października 2020 r. i zakończył się wyni-
kiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 204, obręb Czechowice Za-

chód, użytek RIVb – grunty orne, 
o pow. 0,2966 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00014972/2;

• dz. nr 205/1, obręb Czechowice Za-
chód, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
o pow. 0,0966 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w północnej 
części miasta Gliwice, przy ul. Toszeckiej 183 
(droga wojewódzka nr 901). W sąsiedztwie 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa, drobne 
punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość 
zabudowana (w ok. 5%) budynkiem o charak-
terze mieszkalno-usługowym oraz budynkiem 
gospodarczym. W pozostałej części, działki 
porośnięte są dziko rosnącą roślinnością tra-
wiastą oraz pojedynczymi drzewami. Teren 
częściowo ogrodzony. Kształt działek regu-
larny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 
205/1, obręb Czechowice Zachód, znajdują 
się 3 budynki, jednakże w terenie ww. dział-
ka zabudowana jest budynkiem mieszkal-
no-usługowych (ul. Toszecka 183) i jednym 
budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalno-usługowy to budynek 
wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokon-
dygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. 
Wykonany w technologii tradycyjnej. Budy-
nek składa się  z lokalu mieszkalnego o pow. 
użytkowej 65 m2 i lokalu użytkowego o pow. 
użytkowej 24,7 m2. Stan techniczny i funk-
cjonalny ocenia się jako zły. Budynek został 
wyłączony z użytkowania. Przedmiotowy 
budynek w całości położony jest po stronie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, po której 
nie jest dopuszczone wznoszenie budynków. 
Oznacza to, że w przypadku rozbiórki bu-
dynku nie będzie możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki 
położony jest budynek gospodarczy o pow. 
zabudowy ok. 10 m2, wykonany z pustaków. 
Budynek został wyłączony z użytkowania. 
Skomunikowanie nieruchomości może od-
bywać się zjazdem istniejącym. Z uwagi na 
fakt, że zjazd zlokalizowany jest w zasięgu 
oddziaływania skrzyżowania, na terenie 
działki może być prowadzona działalność nie 
wymagająca dużego ruchu pojazdów. Ewen-
tualna realizacja inwestycji na powyższym 
terenie winna zostać poprzedzona złożeniem 
wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, bowiem warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicz-
nej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż 
uzależnione są one od natężenia ruchu, któ-
re będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu 
po działce nr 204 w zakresie kanalizacji sa-
nitarnej wraz ze strefą ochronną o łącznej 
pow. gruntu objętą służebnością wynoszącą  
61,57 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księ-
dze wieczystej nr w GL1G/00014972/2 w dzia-
le III – elektroniczny dostęp do treści księgi 
wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice Zachód, 
zlokalizowana jest wiata przystankowa i frag-
ment chodnika wzdłuż ul. Toszeckiej. W związ-
ku z powyższym przy sprzedaży, przyszły na-

bywca będzie zobowiązany do obciążenia 
nabywanej działki nr 204, obręb Czechowice 
Zachód, w pasie o długości 5,4 m i szerokości 
1,9 m, tj. o pow. 10,26 m2, prawem nieogra-
niczonej w czasie i nieodpłatnej służebności 
gruntowej na rzecz Miasta Gliwice (tj. działki 
przyległej nr 490, obręb Czechowice Zachód), 
polegającej na prawie korzystania z części 
nieruchomości niezbędnej do korzystania 
z wiaty przystankowej oraz jej eksploatacji 
i modernizacji. 
Ponadto przy wschodniej granicy działki nr 
204, obręb Czechowice Zachód, znajduje się 
punkt oświetleniowy wraz z kablem elek-
troenergetycznym zasilającym oświetlenie, 
będące własnością firmy Tauron Dystrybucja 
Serwis S.A., stanowiący element miejskiej 
sieci oświetleniowej.
Od północy działka nr 204 obręb Czechowice 
Zachód, graniczy z działką nr 418, obręb Cze-
chowice Zachód, stanowiącą rów melioracyj-
ny. Przyszły właściciel nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 3 m od skarpy 
rowu. Obowiązuje również zakaz zabudowy 
i grodzenia w odległości 3 m od skarpy.   
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez te-
ren przedmiotowych działek przebiegają 
następujące sieci: elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodo-
ciągowa. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przecho-
dzi prawdopodobnie sieć drenarska. W mo-
mencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zo-
bowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie. 
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację 
trasy rowerowej nr 9 wzdłuż ul. Toszeckiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nieruchomości w te-
renie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania tere-
nu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Za-
chód, położone są na terenie, na którym od 
31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle 
Czechowice”. Plan uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r., która opublikowana zosta-
ła w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 
205/1 oraz przeważająca część działki nr 204 
znajdują się na terenie oznaczonym symbo-
lem 2MNU opisanym jako tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolami 
8ZNW opisanym jako tereny zieleni niskiej 
i wysokiej związanej z dolinami cieków 
wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 3WSc 
opisanym jako tereny wód powierzchnio-
wych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1MNU do 5MNU obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna,

b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem 
pkt 4 lit. d;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i pomocnicze,
b) garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, 

miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych,

e) zieleń towarzysząca i ogrody przydo-
mowe,

f) obiekty małej architektury;
(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenów:

(…)
b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondygna-

cji nadziemnych,
d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi 

związane z obsługą pojazdów i warsztaty,
(…).
Na ww. terenie 2MNU ustalona została 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia 
zabudowy.
Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. planu, ilekroć w pla-
nie jest mowa o „terenach zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej – należy przez to rozu-
mieć tereny, na których funkcje mieszkaniowa 
i usługowa mogą występować samodzielnie 
lub łącznie, w dowolnych proporcjach”.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1ZNW do 18ZNW obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i ro-
werowe,

b) mosty i kładki,
c) cieki i zbiorniki wodne,
d) rowy odwadniające,
e) obiekty małej architektury,
f) sieci infrastruktury technicznej bez 

budynków;
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1WSc do 19WSc obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody śródlądowe płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez 

budynków.
Dla całego obszaru planu wyznaczona zosta-
ła strefa „OW” obserwacji archeologicznej. 
Ponadto obszar planu położony jest w całości 
w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 
204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód oraz 
z uwagi na wyznaczoną na terenie 2MNU 
linię zabudowy, a także istniejący w sąsiedz-
twie rów melioracyjny zagospodarowanie 
ww. działek zgodnie z planem może być 
ograniczone.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 grudnia 2020 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nierucho-
mości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 37 450,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gli-
wice najpóźniej 2 grudnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,

• okazanie na przetargu dowodu osobi-
stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, na-
leży okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2361/2020 z 2 czerwca 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go prawa własności nieruchomości oznaczo-
nej geodezyjnie jako niezabudowana działka 
nr 204 i zabudowana działka nr 205/1, obręb 
Czechowice Zachód, o łącznej powierzchni 
0,3932 ha, położonej w Gliwicach przy ul. 
Toszeckiej 183, z KW nr GL1G/00014972/2, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomo-
ści, 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. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetar-
gu, tj. do 6 stycznia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie 
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – 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. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2361/2020 z 2 czerwca 
2020 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338- 
-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach.
7.8. 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. 
65 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

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

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

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

do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

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

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

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/10, obręb Żerniki, użytki: RIVb – 

grunty orne, o pow. 0,0932 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095475/9, położonej w Gliwicach 
przy ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 309 000,00 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: 30 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/11, obręb Żerniki, użytki: RIVb – 

grunty orne, o pow. 0,0957 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095471/1, położonej w Gliwicach 
przy ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 317 000,00 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: 31 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wyno-
si 1,5928 ha. Działki położone w Gliwicach przy  
ul. Kozielskiej, stanowiące własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 980 700,00 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: 298 070,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 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: http://msip-mapa.

um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /  
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  

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

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

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

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 206/2020 do 17 listopada 2020 r.; 
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 187/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 188/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 189/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 194/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 195/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 201/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 202/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 203/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• od nr. 207/2020 do nr. 212/2020 do 18 listopada 2020 r., 
• nr 199/2020 do 9 grudnia 2020 r. 

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

8 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali nr 206 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Skarbu Pań-
stwa, o powierzchni użytkowej 43,92 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 5,11 m2, 
usytuowanego w budynku przy ul. Chodkiewicza 10 wraz z udziałem wynoszącym 254/10 000 
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki geodezyjne 
nr: 662, 666, 667, 668, obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5, o łącznej 
powierzchni 2206 m2. 
Zgodnie z zapisami działu III księgi wie-
czystej nr GL1G/00031307/5 nierucho-
mość obciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu na rzecz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Spółki z o.o., w zakresie sieci 
ciepłowniczej, z ograniczeniem wyko-
nywania do działek nr 662 i 667, obręb 
Zatorze, na których znajduje się sieć.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/ 
00031307/5 wolny od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 166 000 zł
Wadium: 16 600 zł
Minimalne postąpienie: 1660 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) 
niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela loka-
lu regulują m.in. przepisy ustawy  
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 532 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 256/2020  
z 11 sierpnia 2020 r. i zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice, wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej, nr PM-2698/2020 z 27 sierpnia 
2020 r. oraz wykazu nr 24/SP/2020 
stanowiącego załącznik do zarządzenia 
PM-2698/2020. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 10 położony jest na III piętrze 
wielorodzinnego, IV-piętrowego budyn-
ku, przy ul. Chodkiewicza 10. Składa się 
z przedpokoju, kuchni, 2 pokoi, łazienki 
z WC. Łącznie powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi: 43,92 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica o powierzchni 5,11 m2. 
Lokal ma instalację elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie 
centralne miejskie. Na ścianach tynki 
zwykłe – malowane, w łazience – płyt-
ki. Na podłogach – gumolit, w łazience 
płytki. Okna PCV, drzwi drewniane – 
płytowe, typowe. Stan techniczny lokalu 
– przeciętny. 
Z prawem własności lokalu związany 
jest udział wynoszący 254/10 000 w czę-
ściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr: 662, 666, 667, 668, ob-
ręb Zatorze, zapisane w księdze wie-
czystej nr GL1G/00031307/5, o łącznej 
powierzchni 2206 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własno-
ści lokali, zostało wydane zaświadczenie 
o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi 
w akcie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice (uchwała Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010  
z 15 lipca 2010 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po wschodniej stronie uli-
cy Tarnogórskiej, obejmującego część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, przed-
miotowa nieruchomość leży na obszarze 
oznaczonym symbolem: 13M, co ozna-
cza tereny mieszkaniowe o średniej 
intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
ponadto w pobliżu zlokalizowana jest 
szkoła podstawowa, centrum handlowe 
i przystanki autobusowe. Nieruchomość 
położona jest w odległości ok. 3 km od 
Rynku.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości.
Nieruchomość  zostanie udostępniona 
w celu oględzin 24 listopada 2020 r. 
w godz. 14.00 – 14.30.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
w formie pieniężnej do 1 grudnia 2020 r. 
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„I ustny przetarg nieograniczony, lokal 
przy ul. Chodkiewicza 10/10, imię i na-
zwisko, PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu 
decyduje data uznania ww. rachunku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej 

w przetargu ceny nieruchomości przez 
oferenta, który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
przetargu, którzy przetargu nie wygra-
ją, bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

Osoby legitymujące się potwierdzony-
mi uprawnieniami do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospo-
litej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku 
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia 
się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do 
wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy 
z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć 
uczestnictwa w przetargu i przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji po-
twierdzającej prawo do zaliczenia war-
tości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa pol-
skiego oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości 
ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmioto-
we dokumenty należy przedłożyć do  
30 listopada 2020 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być 
ujawnione w wojewódzkim rejestrze 
osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej, z określeniem wybranej 
formy realizacji prawa do rekompensaty 
i posiadać stosowną adnotację na decy-
zji lub zaświadczeniu o wybranej formie 
oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej 

wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej do-

wodu osobistego osoby obecnej na 
przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydane-
go w formie aktu notarialnego lub 
sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej).

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełno-

mocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nierucho-
mości.
Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać za-
warty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do zapłaty wylicytowanej 
ceny nieruchomości, nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
notarialnej z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych 
ze sprzedażą niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi, bez 
usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zada-
nia z zakresu administracji rządowej 
nr PM-2698/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
na podstawie podanego do publicznej 
wiadomości wykazu nr 24/SP/2020, 
stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane 
z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-
-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice, wykonu-
jący zadania z zakresu administracji 
rządowej, jako organ właściwy do 
gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licyta-
cji. Z uwagi na stan epidemii na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi). 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
w zakładce: O Gliwicach/Oferta nieru-
chomości do zbycia oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) 
w dziale: Menu/Ogłoszenia i komunika-
ty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. Ogłoszenie za-
mieszczone jest także na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu za-
mieszczony będzie w prasie o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat („Ga-
zeta Wyborcza”). 

8 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 206 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 44,57 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,35 m2, usy-
tuowanego w budynku przy ul. Chodkiewicza 10 wraz z udziałem wynoszącym 248/10 000 
w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki geodezyjne 
nr: 662, 666, 667, 668, obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5, o łącznej 
powierzchni 2206 m2. 
Zgodnie z zapisami działu III księgi wie-
czystej nr GL1G/00031307/5 nierucho-
mość obciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu na rzecz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Spółki z o.o., w zakresie sieci 
ciepłowniczej, z ograniczeniem wyko-
nywania do działek nr 662 i 667, obręb 
Zatorze, na których znajduje się sieć.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/ 
00031307/5  wolny od wpisów.
Lokal nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 165 000 zł
Wadium: 16 500 zł
Minimalne postąpienie: 1650 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) 
niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu re-
gulują m.in. przepisy ustawy z 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 r., 
poz. 532 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 256/2020  
z 11 sierpnia 2020 r. i zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice, wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej, nr PM-2698/2020 z 27 sierpnia 
2020 r. oraz wykazu nr 24/SP/2020 
stanowiącego załącznik do zarządzenia 
PM-2698/2020. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 3 położony jest na parterze wie-
lorodzinnego, IV-piętrowego budynku, 
przy ul. Chodkiewicza 10. Składa się 
z przedpokoju, kuchni, 2 pokoi, łazienki 
z WC. Łącznie powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi: 44,57 m2. Do lokalu przy-
należy piwnica o powierzchni 3,35 m2. 
Lokal ma instalację elektryczną, wodno-
-kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie 
centralne miejskie. Na ścianach tynki 
zwykłe – malowane, w łazience – tapety. 
Na podłogach – linoleum, w łazience 
płytki. Okna PCV, drzwi drewniane – 
płytowe, typowe. Stan techniczny lokalu 
– przeciętny. 
Z prawem własności lokalu związany 
jest udział wynoszący 248/10 000 w czę-
ściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr: 662, 666, 667, 668, ob-
ręb Zatorze, zapisane w księdze wie-
czystej nr GL1G/00031307/5, o łącznej 
powierzchni 2206 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własno-
ści lokali, zostało wydane zaświadczenie 
o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi 
w akcie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010  
z 15 lipca 2010 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, 
przedmiotowa nieruchomość leży 
na obszarze oznaczonym symbolem: 
13M, co oznacza tereny mieszkaniowe 
o średniej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
ponadto w pobliżu zlokalizowana jest 
szkoła podstawowa, centrum handlowe 
i przystanki autobusowe. Nieruchomość 
położona jest w odległości ok. 3 km od 
Rynku.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości.
Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 24 listopada 2020 r. 
w godz. 14.30 – 15.00.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
w formie pieniężnej do 1 grudnia 2020 r. 
na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„I ustny przetarg nieograniczony, lokal 
przy ul. Chodkiewicza 10/3, imię i na-
zwisko, PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu 
decyduje data uznania ww. rachunku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej 

w przetargu ceny nieruchomości 
przez oferenta, który przetarg wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
przetargu, którzy przetargu nie wy-
grają, bez możliwości przeksięgowa-
nia na inny przetarg,

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

Osoby legitymujące się potwierdzony-
mi uprawnieniami do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospo-
litej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku 
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia 
się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do 
wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do 
rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy 
z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć 
uczestnictwa w przetargu i przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji po-
twierdzającej prawo do zaliczenia war-
tości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa pol-
skiego oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości 
ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmioto-
we dokumenty należy przedłożyć do  
30 listopada 2020 r. do godz. 16.00.

Wyżej wymienione osoby powinny być 
ujawnione w wojewódzkim rejestrze 
osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej, z określeniem wybranej 
formy realizacji prawa do rekompen-
saty i posiadać stosowną adnotację na 
decyzji lub zaświadczeniu o wybranej 
formie oraz wysokości rekompensaty 
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej 

wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej do-

wodu osobistego osoby obecnej na 
przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydane-
go w formie aktu notarialnego lub 
sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej). 

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 

jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nierucho-
mości.
Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać za-
warty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do zapłaty wylicytowanej 
ceny nieruchomości, nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
notarialnej z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych 
ze sprzedażą niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi, bez 
usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice, wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej, nr 
PM-2698/2020 z 27 sierpnia 2020 r. 
na podstawie podanego do publicznej 
wiadomości wykazu nr 24/SP/2020, 
stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane 
z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach tel. 32/338-
-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice, wykonu-
jący zadania z zakresu administracji 
rządowej, jako organ właściwy do 
gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licyta-
cji. Z uwagi na stan epidemii na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi). 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
w zakładce: O Gliwicach/Oferta nieru-
chomości do zbycia oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) 
w dziale: Menu/Ogłoszenia i komunika-
ty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. Ogłoszenie za-
mieszczone jest także na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu za-
mieszczony został w prasie o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat 
(„Gazeta Wyborcza”). 
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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