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Święta  
coraz bliżej…

…można się do nich przygotować od-
wiedzając Muzeum w Gliwicach. Podczas 
przedświątecznych lekcji muzealnych zor-
ganizowane grupy dzieci i młodzieży po-
znają świąteczne zwyczaje, stworzą ozdoby  
i bożonarodzeniowe dekoracje.

Skorzystaj,  
bo warto!

Przed nami kolejny Dzień Otwarty 
Notariatu. Informacyjno-edukacyjna ak-
cja będzie poświęcona zmianom w prawie 
spadkowym. Z notariuszami będzie można 
porozmawiać już w sobotę, 28 listopada.

Nowości w strefie
W gliwickiej strefie ekonomicznej po-

wstają nowe inwestycje i kolejne miejsca 
pracy. Spółka KIRCHHOFF Polska otwiera 
nową halę produkcyjną, a NGK Ceramics 
uruchamia trzeci zakład. Dzięki tym in-
westycjom w strefie przybędzie niemal  
200 nowych miejsc pracy. 

„Szkoła Życia”  
od nowa

Przy ul. Gierymskiego, po gruntownej 
modernizacji zostanie otwarta „Szkoła 
Życia”. Dawny budynek został wyburzony, 
a w jego miejsce pojawił się nowoczesny, 
zaspokajający potrzeby osób niepełno-
sprawnych. 
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https://gliwice.eu/samorzad


Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, 
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
Sekretarz redakcji: Joanna Lenczowska, tel. 32/239-11-35, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Magiera, Monika Foltyn, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/231-30-44, e-mail: kazek_m@um.gliwice.pl
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  48/2015 (771), 26 listopada 20152

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, jako jedyna w Polsce, włączyła się do mię-
dzynarodowej akcji „International Games Day@your library” – 21 listopada odbył się 
Międzynarodowy Dzień Gier. Na odwiedzających wypożyczalnię przy ul. Kościuszki 
czekały planszówki, gry rodzinne i rozgrywki dla bardziej zaawansowanych oraz 
turnieje z nagrodami. Najmłodsi bawili się „Gliwickim Memo”, a na starszych czekała 
sesja RPG. Uczestnicy Dnia Gier przekonali się też, że gra może przenieść się poza 
plansze: w ramach zabawy w geocaching szukano skarbów ukrytych w Gliwicach.

Święto gier. Zabawa była przednia

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Do końca listopada w Palmiar-
ni Miejskiej w Gliwicach można 
oglądać wystawę prezentującą 
rośliny, które na co dzień można 
zobaczyć w gliwickich tropikach. 
Ale są to zdjęcia niezwykłe, piękne 
– bliskie kadry, duże rozmycia tła 
z wykorzystaniem światłocieni.  
Autorami zdjęć są uczniowie klasy 
o profilu fototechnik Technikum 
Teb Edukacja, zaś opiekunami ar-
tystycznymi – Marta Szczepaniak 
i Sebastian Michałuszek. Młodzi 
artyści spojrzeli na eksponaty 
prezentowane w Palmiarni w nie-
codzienny sposób. Skupili uwagę 
na detalach. Dodatkowo podczas 
trwania wystawy wybrane zosta-
nie najlepsze zdjęcie. Zwycięzcę 
wybiorą widzowie, którzy mogą 
oddawać głosy na swoich fawory-
tów. Biletem wstępu na wystawę 
jest wejściówka do Palmiarni. 

Przygarnęliście psa lub kota z gliwickiego schroniska? Nagrajcie filmową odpowiedź 
na pytanie „Dlaczego warto adoptować zwierzęta?” – zachęca MZUK Gliwice, któ-
ry wraz z gliwickim schroniskiem zaprasza do wzięcia udziału w akcji promującej  
adopcję podopiecznych schroniska. Wystarczy nagrać krótki film trzymając kamerę, 
aparat lub telefon w pozycji poziomej i przesłać go w formie pliku do 30.11.2015 r. 
na adres: rzecznik@mzuk.pl. W filmie można wystąpić ze swoim pupilem! Z filmów 
powstanie spot promujący adopcję bezdomnych zwierząt. Więcej: www.mzuk.pl.

...można było podziwiać podczas XXXII Giełdy Minerałów, która odbyła się w mi-
niony weekend na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Kolekcjonerzy niezwykłych okazów mogli uzupełnić swoje zbiory o skamienia-
łości i szlachetne kamienie. Na stoiskach nie zabrakło też wyrobów jubilerskich  
– m.in. korali, broszek, wisiorów czy spinek do mankietów. Wśród prezentowanych 
okazów znalazły się również meteoryty. O ich właściwościach i znaczeniu dla nauki 
w bardzo ciekawy sposób opowiedział znawca tematu – Andrzej Pilski.

Pracownicy MZUK zamontowali już pierwsze ozdoby bożonarodzeniowe. Wy-
jątkowy tunel świetlny zainstalowano na ulubionej fontannie gliwiczan przy  
pl. Piłsudskiego. W najbliższych dniach będą montowane także ozdoby na latarniach, 
na Ratuszu oraz na budynku Urzędu Miejskiego. Większość zostanie włączona do-
piero przed dniem św. Mikołaja. Przed 6 grudnia pracownicy MZUK ustawią jeszcze 
najwyższą w mieście choinkę przy ul. Dworcowej oraz przygotują domki na Gliwicki 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który tradycyjnie odbędzie się na Rynku.

Kamera, akcja, ADOPCJA!

Kolczyki z węgla i kosmiczne znaleziska...Fontanna na pl. Piłsudskiego znowu „tryska”

Przyjdź do Palmiarni. Zobacz więcej!
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INWESTYCJE

W gliwickiej podstrefie ekonomicznej pojawiła się kolejna inwesty-
cja – spółka KIRCHHOFF Polska rozszerzy działalność na nierucho-
mości wykupionej od hiszpańskiego inwestora Francisco Ros Casares 
Polska. Po modernizacji hali produkcyjnej powstaną nowe miejsca 
pracy, a wszystko będzie funkcjonować w oparciu o nowe techno-
logie. 

Firma KIRCHHOFF Automotive 
pojawiła się w Gliwicach w 2004 r.,  
a zakład typu „green-field” wybudowa-
ny w gliwickiej podstrefie ekonomicz-
nej rozpoczął działalność z początkiem  
2006 r. Dotychczas KIRCHHOFF Automoti-
ve zainwestowała ponad 70 mln euro  
w zakład produkcyjny przy ul. Alfreda 
Nobla 3, o powierzchni blisko 30 tys. m2. 
W Gliwicach firma KIRCHHOFF Polska za-
trudniała dotychczas 530 pracowników. 
Teraz przyszedł czas na kolejne inwesty-
cje – na nowo nabytej nieruchomości  
o powierzchni 66 tys. m2 znajduje się 
hala produkcyjna o wielkości 15 tys. m2 

oraz pomieszczenia socjalno-biurowe.  
Do końca 2017 r. spółka planuje prze-

znaczyć łącznie ponad 46 mln zł m.in. na 
rozbudowę i zakup nowych technologii. 
Nowa inwestycja wygeneruje kolejne 
miejsca pracy – zatrudnienie w hali pro-
dukcyjnej znajdzie około 30 osób. 

Firma KIRCHHOFF Automotive pro-
dukuje metalowe i hybrydowe zespoły 
strukturalne do konstrukcji nadwozi 
i podwozi samochodów osobowych. 
W gliwickim zakładzie podstawowymi 
technologiami są spawanie i zgrzewanie 
realizowane na nowoczesnych stacjach  
i celach spawalniczych i zgrzewalniczych 
oraz zabezpieczenie antykorozyjne blach 
realizowane na linii kataforezy.

    (mf)

NGK Ceramics inwestuje. Firma, która od 2004 r. działa w gliwickiej 
strefie ekonomicznej rozszerza swoją działalność i przymierza się 
do uruchomienia trzeciego już zakładu. To oznacza kolejne miejsca  
pracy. 

Na całym świecie zaostrzono normy 
emisji gazów z silników spalinowych, 
jednocześnie stale wzrasta sprzedaż sa-
mochodów. To generuje wzrost popytu 
na produkty ceramiczne do oczyszczania 
spalin. Odpowiedzią na rosnące zapotrze-
bowanie jest nowa inwestycja firmy NGK 
Ceramics, która powstała w gliwickiej pod-
strefie ekonomicznej przy ul. Gutenberga.

– Przewidujemy dalszy wzrost za-
mówień m.in. na filtry i katalizatory 
ceramiczne o wysokiej wytrzymałości 
termicznej, odpowiednie do użytkowania  

w środowisku wymagających norm 
ekologicznych. Takie elementy będą pro-
dukowane w nowym obiekcie NGK Cera-
mics. Decyzja o umiejscowieniu zakładu 
w Gliwicach została podjęta przez zarząd 
koncernu NGK Insulators z Japonii jeszcze 
w marcu 2014 r. Budynek jest już gotowy, 
kolejnym etapem będzie montaż maszyn 
i urządzeń – powiedział „Miejskiemu Ser-
wisowi Informacyjnemu – Gliwice” Piotr 
Słowik z NGK Ceramics Polska.

Fabryka powstała w sąsiedztwie 
dwóch innych zakładów produkcyjnych 

NGK Ceramics, które wytwarzają fil-
try cząstek stałych do silników diesla  
i czujniki NOx oraz wielkogabarytowe 
katalizatory z kordierytu. W nowym 
obiekcie NGK zamierza produkować 
DPF-y (Diesel Particulate Filters) z kor-
dierytu oraz GPF-y (Gasoline Particulate 
Filters) – kordierytowe filtry cząstek sta-
łych do silników benzynowych. Produk-
cja ma się rozpocząć w drugiej połowie  
2016 r. Początkowo w nowym zakładzie 
pracę znajdzie co najmniej 70 osób. 

– Wraz ze wzrostem mocy produk-
cyjnych i wydajności zakładu planujemy 
w ciągu kilku lat stworzyć kolejnych 150 
miejsc pracy – zapowiada Piotr Słowik.

NGK zwiększyło również produkcję 
czujników NOx służących do kontroli 
emisji w nowoczesnych samocho-
dach. Nową, trzecią już linię produk-
cyjną tych urządzeń uruchomiono  
w maju, a od pierwszego listopada pracu-
je ona w systemie trzyzmianowym. 

– Trwa proces rekrutacji pracowni-
ków do tej linii, który powinien zakończyć 
się na przełomie lutego i marca 2016 r.  
W przyszłym roku zamierzamy uruchomić 
czwartą linię produkcyjną, która poszerzy 
grono naszych pracowników o kolejnych 
70-80 osób –  mówi Piotr Słowik. 

     (mf)

Ruch w strefie.  
Kirchhoff inwestuje

Nowe moce. Więcej pracy

Podstrefa Gliwice, w której część swoich inwestycji ulokowała firma KIRCHHOFF, 
jest największą podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie 
znajduje się tu 90 inwestycji o wartości ponad 9 mld zł. W gliwickiej podstrefie 
zatrudnionych jest 19 tys. osób.
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Firma NGK Ceramics jest obecna w Gliwicach od 11 lat. Od początku współpraca firmy  
z miastem układa się bardzo dobrze. „Nasze obecne starania dotyczące powiększania mocy 
produkcyjnych, wprowadzania nowych produktów oraz zmiany sposobu użytkowania  
istniejących instalacji i gruntów, między innymi dzięki wsparciu lokalnej władzy, zmierzają 
w oczekiwanym kierunku” – napisał w liście do prezydenta Gliwic Yasukazu Hijikata, prezes 
NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
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AKTUALNOŚCI

Dobiega końca kolejna miejska inwestycja związana z edukacyjnym 
zapleczem miasta – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjal-
nych nr 7 przy ul. Gierymskiego powstał nowy budynek „Szkoły Ży-
cia”. Placówka zostanie otwarta 30 listopada.

Dawny gmach „Szkoły Życia”, wybudo-
wany w 1991 r., został zburzony. W jego 
miejsce postawiono nowy, parterowy 
obiekt murowany, spełniający wymogi 
sanitarne i przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Budynek ma 
powierzchnię 944 m2, 8 sal lekcyjnych  
o powierzchni 20 m2, zaplecze, łazienki 
oraz toalety, pokój nauczycielski i po-
mieszczenia socjalne. Inwestycja kosz-
towała ponad 1 mln zł. Modernizacja 
rozpoczęła się w czerwcu, zakończenie 
przewidziano na 30 listopada.

– W naszej szkole uczy się 78 dzieci 
z umiarkowanym i znacznym upośledze-
niem intelektualnym. Nasza szkoła jest 
jedyną tego typu placówką w mieście 
i cieszymy się, że mamy obiekt, który  
w pełni zaspokaja wymogi osób niepeł-
nosprawnych – powiedziała „Miejskiemu 

Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Dorota Tarczyńska, dyrektor ZSOS nr 7.

Jednocześnie trwa termomoderni-
zacja i modernizacja budynku głównego 
szkoły. Zakres prac obejmie ocieplenie  
i izolację budynku, wymianę dachu, prze-
budowę schodów oraz węzła cieplnego 
i kanalizacji, modernizację centralnego 
ogrzewania, wymianę drzwi i częściowo 
okien, wykonanie wentylacji i oświetlenia, 
a  także uporządkowanie terenu. Inwesty-
cja o wartości niemal 2,8 mln zł ma się 
zakończyć w połowie sierpnia 2016 r. 

W sumie, wykonane prace w ZSOS  
nr 7 – powstanie „Szkoły Życia” i moder-
nizacja budynku głównego szkoły – będą 
kosztowały niemal 3,8 mln zł i zostaną 
sfinansowane z budżetu miejskiego.

    (mf)

Mieszkańcy Wilczego Gardła mają powód do radości – zakończy-
ła się modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Goździkowej. 
Remont przedwojennego budynku był prowadzony pod czujnym 
okiem konserwatora zabytków. Mieszkańcy zyskali nie tylko piękny 
obiekt – zmienił się też teren wokół szkoły.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Goździkowej w Wilczym Gardle 
zyskał nowe oblicze. Został nie tylko 
zmodernizowany, przeszedł też termo-
modernizację. Szkoła zyskała m.in.: nową 
elewację, ekologiczny system ogrzewania, 
instalację i wentylację oraz oświetlenie. 
Wymieniono też rynny i przebudowano 
studzienki przyokienne piwnic. Obiekt zo-
stał też zabezpieczony przed dewastacją 
grafficiarzy – użyto specjalnej farby przy 

malowaniu elewacji. Przed szkołą, przed 
wejściem do budynku, pojawiła się nowa, 
kolorowa nawierzchnia. 

– Obiekt zyskał nowy blask. Zarówno 
uczniowie i nauczyciele, jak i wszyscy 
mieszkańcy Wilczego Gardła są bardzo 
zadowoleni z nowej inwestycji – mówi 
Iwona Burzyńska, dyrektor SP nr 2.

Inwestycja kosztowała 1,4 mln zł,  
z czego niemal 1 mln zł to środki z budże-
tu miasta.   (mf)

Nowy most nad Kłodnicą u zbiegu ulic Orlickiego i Śliwki został odda-
ny do użytku. Po miesiącach prac w tym miejscu przywrócone zostało 
jedno z ważniejszych połączeń komunikacyjnych w układzie drogo-
wym naszego miasta. To jedna z istotniejszych inwestycji zrealizowana  
za zewnętrzne pieniądze w związku z budową Drogowej Trasy Średnico-
wej w Gliwicach. 

Most był stary. To prawda. Kiedyś 
trzeba by było wykonać jego generalny 
remont, tak jak na przykład stało się w 
przypadku mostu nad Kłodnicą w ciągu 
ul. Zwycięstwa albo wiaduktu nad tora-
mi w ciągu DK88 czy nad DK88 w ciągu  
ul. Szymanowskiego – nie z powodu zagro-
żenia katastrofą, tylko dbałości o majątek 
miasta. To też prawda. Wszystko jednak 
w swoim czasie, planowo i z sensem. I to 
„z sensem” ma tu znaczenie kluczowe. 
Bezsens jego przebudowy wtedy, kiedy 
próbowano to wymusić polegał na tym, 
że w perspektywie była budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej w naszym mieście.

Nikt zapewne już nie pamięta, ile kilka 
lat temu było rabanu wokół mostu Orlickie-
go – Śliwki. Podobno już się walił i katastrofa 
budowlana znacznych rozmiarów rzekomo 
wisiała w powietrzu, a prezydent miasta - 
odpowiedzialny za ten obiekt – nic sobie  
z tego nie robił. Nie pomagały tłumaczenia, 
poparte ekspertyzami fachowców, że most 
wcale się nie wali i można po nim spokojnie 
jeździć, że miasto nie zamierza wyrzucać 
pieniędzy w błoto i modernizować mostu, 
który zostanie rozebrany, a na jego miejscu 
powstanie nowy jako element budowy DTŚ. 

Żadne argumenty nie trafiały. Most 
trzeba natychmiast przebudować i kropka. 

Skoro jednak prezydent nie chciał ulec 
bezzasadnym i szkodliwym dla miasta 
żądaniom, to należało go do tego zmusić. 
Na skutek doniesień jednego z ówczesnych 
radnych sprawa „walącego się mostu” tra-
fiła na biurka organów ścigania. Przesłuchi-
wano urzędników. Angażowano biegłego 
sądowego przy Sądzie Okręgowym w Ka-
towicach, który – jak mówią dokumenty – 
„stanowczo oświadczył, że stan techniczny 
mostu zezwala na jego dopuszczenie do 
użytku”. Prokurator umorzył więc śledz-

two. Składający doniesienie „nie odpuścił” 
i złożył zażalenie. Sąd decyzję prokuratora 
podtrzymał. 

Tyle w wielkim skrócie na temat mostu, 
który przed kilku laty miał się zawalić. I się 
nie zawalił, ale został rozebrany. Wybudowa-
no nowy. Warto po latach ocenić, kto miał 
rację? Czy prezydent, który nie przystał „dla 
świętego spokoju” na próbę wymuszenia 
bezsensownej decyzji, czy „strażnik mostu”, 
który wbrew logice wszelkimi sposobami 
próbował postawić na swoim?               (maja)

„Szkoła Życia” 
już gotowa!

Zmiany przy 
Goździkowej

O walącym się 
moście
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Pierwszy taki mecz w historii odbył się w ubiegły week-
end w Gliwicach. W najwyższej klasie rozgrywkowej, 
czyli Futsal Ekstraklasie rywalizowały ze sobą dwie 
drużyny z naszego miasta. 

Lepszy okazał się bardziej do-
świadczony GAF Omega Gliwice, 
który 5:2 (3:1) wygrał z beniamin-
kiem ekstraklasy, drużyną Nbit 
Gliwice. Spotkanie rozegrano 
na hali sportowej przy ul. Jasnej 
31. Do piątej minuty meczu grę 
prowadzili goście. Później domi-
nowali już gospodarze. Kapitalne 
uderzenia – z niesamowitą siłą 
– oddawał Maciej Mizgajski. Nie 
sprzyjało mu jednak szczęście. 
GAF oddał 40 strzałów – po  
20 celnych i niecelnych. Nato-
miast Nbit oddał 32 dwa strzały 
– 17 celnych. Gole (wynik, nazwi-
sko strzelca, czas): 0:1 – Starowicz 
(8:04), 1:1 – Baptista (8:19), 2:1  
– Kiełpiński (10:49), 3:1 – Baptista 
(12:35), 4:1 – Pautiak (22:46), 5:2 
– Łopuch (34:27), 5:3 – Starowicz 
(38:34). Składy: GAF Omega: 

Kocot, Widuch – Grecz, Lutecki, 
Mizgajski, Łopuch, Baptista, Zdu-
nek, Pasierb, Kiełpinski, Ficek, 
Pautiak, Krzywicki. Nbit: Bogdzie-
wicz, Groszak – Mirga, Starowicz, 
Czech, Satora, Musiał, Jagiełło, 
Cygnarowski, Włodarek, Hajduk, 
Tarasovych, Dewucki.

Na półmetku rozgrywek Ligi Okręgowej (grupa Katowice III)  pierwsze miejsce zaj-
muje drużyna ŁTS Łabędy. Jeśli w rundzie rewanżowej piłkarze będą prezentować 
na boisku równie wyśmienitą formę to awans do IV ligi powinien być jedynie for-
malnością. 

Łabędzianie zakończyli pił-
karską jesień z bardzo dobrym 
wynikiem 35 punktów, odnoto-
wując w całej rundzie 11 zwy- 
cięstw, dwa remisy i tylko dwie 
porażki. Na koniec pokonali  
u siebie drużynę LKS Silesia Lu-
bomia 3:1. Strzelcem jednego 
z goli był Łukasz Bałuszyński 
(syn Henryka Bałuszyńskiego 
– byłego reprezentanta Pol-
ski), którego kibice ŁTS wybrali 
zawodnikiem roku. – Mamy 
super atmosferę w szatni. To się 
przenosi na boisko. Na bramki 
pracuje cały zespół – powiedział 
Bałuszyński. Warto też docenić 
pracę sztabu szkoleniowego ŁTS. 
Trenerem pierwszego zespołu 
jest Tomasz Owczarek, który  
w karierze piłkarskiej reprezen-
tował barwy m.in. GKS Katowi-

ce, Ruchu Chorzów czy Korony 
Kielce, z którą wywalczył awans 
do piłkarskiej ekstraklasy. Sym-
patykom piłki nożnej polecamy 

stronę internetową klubu: www.
ltslabedy.pl, bo ŁTS Łabędy to 
nie tylko zespół seniorski, ale 
również młodsze drużyny.    (as)

SPORT

Dreszczowiec w deszczowej 
Niecieczy...

W derbach
lepszy GAF

ŁTS Łabędy 
mistrzem jesieni!

Piast Gliwice zepsuł święto piłkarzom i kibicom z Niecieczy, którzy w ubiegłej ko-
lejce ekstraklasy po raz pierwszy zagrali na własnym, nowym stadionie. Termalica 
strzeliła co prawda 3 gole, ale goście z Gliwic zdobyli aż 5 bramek.  

Kameralny stadion w Nie-
cieczy nie wypełnił się do ostat-
niego miejsca. Być może przez 
fatalną pogodę. Przez większą 
część spotkania mocno lało. 
Murawa była namoknięta. Grało 
się trudno. Padło aż 8 bramek,  
a obfitujący w nagłe zwroty akcji 

mecz zakończył się wynikiem ho-
kejowym. Najważniejsze, że Piast 
Gliwice wygrał z Termalicą Bruk-
-Bet Nieciecza 5:3 (3:2). Mimo 
zwycięstwa, trener gliwiczan nie 
szczędził swoim podopiecznym 
gorzkich słów. – Momentami gra-
liśmy bardzo słabo, a gospodarze 

cały czas walczyli. Dobry wynik 
możemy zawdzięczać głównie 
Kubie Szmatule, który obronił 
karnego i w wielu sytuacjach po 
prostu ratował nasz zespół od 
straty gola – mówił po meczu 
Radoslav Látal. – Ten mecz był 
katastrofalny z naszej strony pod względem obrony. Graliśmy bar-

dzo niespokojnie, ale takie mecze 
też trzeba umieć wygrywać – 
zakończył czeski szkoleniowiec. 
Wynik spotkania już w 6. min. 
otworzył Kornel Osyra. Piast 
wyszedł na prowadzenie. Ale  
w 25 min. spotkania było 1:1. 
Dwie minuty później prowadzili 
już gospodarze. W ciągu dwóch 
kolejnych minut (29. i 30.) za 
sprawą Kamila Vacka i Josipa 
Barišicia dwa razy punktował 
Piast. Na przerwę piłkarze scho-
dzili przy wyniku 3:2 dla gości  
z Gliwic. Po wznowieniu gry,  
w 49. min. gola zdobywa Martin 
Nešpor. Jest 4:2 dla Piasta, ale 

gospodarze nie składają jeszcze 
broni. W 57. minucie nie wy-
korzystują rzutu karnego, ale  
4 minuty później, w 61. min. 
zdobywają jednak bramkę kon-
taktową. Na szczęście 9 minut 
przed końcem regulaminowego 
czasu gry rezultat spotkania usta-
la Tomasz Mokwa.

Przed Piastem teraz dwa 
trudne spotkania. W piątek,  
27 listopada (godz. 20.30), gliwi-
czanie zagrają u siebie z Ruchem 
Chorzów. Cztery dni później,  
1 grudnia (godz. 20.30) w derbo-
wym pojedynku zmierzą się na 
wyjeździe z Górnikiem Zabrze.
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KULTURA

Piękny duet  
na zakończenie

Święta coraz bliżej...

29 listopada (niedziela) w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się 
ostatni koncert tegorocznej edycji Gliwickiego Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego. Na 
scenie zobaczymy wyjątkowy duet - hiszpańską gitarzystkę Susanę Prieto i Greka Alexisa Muzu-
rakisa, czyli Duo Melis.  

Duo Melis zadebiutował w 1999 
roku podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Gitarowego w greckim Vo-
los. – Pochodząca z Hiszpanii Susana 
Prieto i Grek  Alexis Muzurakis od 16 
lat zachwycają publiczność na całym 
świecie. Są parą nie tylko na scenie, ale  
i w życiu. Sam z niecierpliwością cze-
kam na ten koncert – mówi Gerard 
Drozd, dyrektor artystyczny, pomy-

słodawca i organizator Gliwickiego 
Międzynarodowego Festiwalu Gita-
rowego. Zespół Duo Melis współpra-
cował m.in. z Berliner Symphoniker, 
Filharmonią w Neubrandenburgu, 
Orkiestrą Radiową z Bukaresztu oraz 
Orkiestrą Narodową z Tesalonik. Sze-
roki repertuar duetu obejmuje dzieła 
od epoki baroku aż po muzykę współ-
czesną. Duo Melis jest bardzo chętnie 

zapraszany na koncerty mistrzowskie 
podczas międzynarodowych festiwali 
gitarowych oraz prestiżowych cykli 
koncertów w Europie i Stanach Zjed-
noczonych. Koncert w Gliwicach roz-
pocznie się 22 listopada, w niedzielę, 
o godz. 18.00. Impreza została dofi-
nansowana z budżetu Miasta Gliwice. 
Bilety, w cenie 20 zł, będą do nabycia 
bezpośrednio przed koncertem.    (as)

Bożonarodzeniowy klimat będzie można poczuć w Muzeum w Gliwicach już 1 grudnia. Wtedy 
rozpoczną się tematyczne lekcje muzealne dla rożnych grup wiekowych.

– Opracujemy Bożonarodzeniowy 
Atlas Etnograficzny, wybierzemy się  
w drogę do Betlejem, poznamy praw-
dziwą historię św. Mikołaja, kartki 
świątecznej i symbolikę stajenki – za-
chęcają organizatorzy. 

W Willi Caro, na zorganizowane 
grupy szkolne i przedszkolne czekają 
spotkania z dawnymi tradycjami. 
Przedszkolaki i uczniowie pierwszych 
trzech klas szkoły podstawowej do-
wiedzą się czym jest podłaźniczka  
i co wspólnego ze świątecznymi deko-
racjami mają pająki. Sami wykonają 
też ozdoby na bożonarodzeniowe 
drzewko. Z kolei zajęcia pod hasłem 
„Bożonarodzeniowy Atlas Etnogra-
ficzny” przybliżą najmłodszym tradycje 
świąteczne różnych regionów Polski.

Kolejny temat zajęć, przeznaczo-
nych dla uczniów szkoły podstawowej, 
to „Pasterka i wigilijny wieczór”. Ich 
uczestnicy zapoznają się z symboliką 
elementów wigilijnego stołu i zbudują 
własne stajenki. Będą też poznawać 
dawne obrzędy, zarówno chrześci-
jańskie, jak i te z czasów pogańskich. 
Gimnazjaliści dowiedzą się jak daw-
niej wyglądało kolędowanie i stworzą 
gwiazdy kolędnicze, a uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych będą mogli po-

czuć magię świąt Bożego Narodzenia, 
przypomnieć sobie charakterystyczne 
dla tego czasu wróżby i jak tworzy się 
choinkowe ozdoby. 

Przedświąteczne lekcje muzealne 
odbędą się też w Zamku Piastowskim. 
Tam w kolejnych dniach grudnia dzieci 
i młodzież odkryją m.in. prawdziwą 
historię świętego Mikołaja, bombki, 
śnieżnej kuli i kartki świątecznej. Na 
poszczególnych spotkaniach powstaną 
ekologiczne ozdoby świąteczne, pocz-
tówki tworzone metodą scrapbookin-
gu i świąteczne zabawki w stylu retro. 

Na spotkanie z bożonarodzeniową 
tradycją zaprasza też Oddział Odlew-

nictwa Artystycznego. Tam przedszko-
laki i uczniowie szkoły podstawowej 
poznają historię pierwszej szopki oraz 
wszystkie osoby i zwierzęta, które 
powinny znaleźć się w tradycyjnej 
stajence. Żeby utrwalić te wiadomości 
i wyczarować świąteczny nastrój we 
własnych domach, dzieci samodzielnie 
ozdobią też gipsowe szopki.  

Udział we wszystkich zajęciach 
jest bezpłatny, ale z uwagi na ogra-
niczoną ilość miejsc obowiązują 
telefoniczne zapisy pod numerem: 
783 560 006. Szczegóły na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl. 

(mag)

CO?
GDZIE?      

KIEDY?
26 LISTOPADA (CZWARTEK)
q godz. 16.00: „Polska – Węgry. Tysiąc lat pań-

stwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc 
lat przyjaźni” – wykład w ramach Wszechnicy 
PAU w Gliwicach, Kino AMOK (ul. Dolnych Wa-
łów 3), wstęp wolny

q godz. 16.00: Kolory Jesieni – warsztaty arty-
styczne dla dzieci, Stacja Artystyczna RYNEK 
(Rynek 4), wstęp wolny po wcześniejszej rezer-
wacji (sar@gtwgliwice.pl)

q godz. 20.00: Czwartek Jazzowy – jam session  
w stylistyce jazz, Śląski Jazz Club (Rynek 10, wej-
ście od pl. Inwalidów Wojennych)

27 LISTOPADA (PIĄTEK)
q godz. 16.00: Kartki świąteczne – warsztaty rę-

kodzieła, MDK (ul. Barlickiego 3), zapisy telefo-
niczne: 32/232-69-54

q godz. 18.30: „Camino de Santiago – szlak św. Ja- 
kuba” – spotkanie z cyklu „Palcem po mapie”, 
Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4), wstęp wolny

28 LISTOPADA (SOBOTA)
q godz. 14.00: „Biblioforum na językach” – zaję-

cia językowe, Biblioforum (CH Forum ul. Lipowa 
1), wstęp wolny

q godz. 14.00 i 15.15: „Afrykańskie rytmy, gorący 
klimat” – spotkanie w ramach cyklu „Maluchy 
w krainie dźwięku”, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55/57)

q godz. 17.00: „Portrety reżyserów – fotografia” 
– otwarcie wystawy prac Rafała Placka, Stacja 
Artystyczna RYNEK (Rynek 4), wstęp wolny 

29 LISTOPADA (NIEDZIELA)
q godz. 14.00 i 15.15: „Afrykańskie rytmy, gorący 

klimat” – spotkanie w ramach cyklu „Maluchy 
w krainie dźwięku”, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55/57)

30 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)
q godz. 16.00: Szaliki na szydełku, na drutach  

i na palcach – spotkania miłośników rękodzie-
ła artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK  
(Rynek 4), wstęp wolny

q godz. 18.15: Targowisko Umiejętności: Wieńce 
adwentowe – warsztaty Strefy Aktywności Spo-
łecznej GCOP, Centrum Sportowo-Kulturalne 
Łabędź (ul. Partyzantów 25), wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy (sas@gcop.gliwice.pl)  

1 GRUDNIA (WTOREK)
q godz. 16.00: Świąteczne Targowisko Umie-

jętności – warsztaty robienia choinek z maka-
ronu oraz bombek lub wieńców metodą kar-
czochów, Strefa Aktywności Społecznej GCOP  
(ul. Jagiellońska 21), wstęp wolny, obowiązują 
zapisy (sas@gcop.gliwice.pl)

q godz. 17.00: „Indeks”, „Wielki bieg” – projekcje 
i wykłady w ramach Akademii Polskiego Filmu, 
Kino AMOK (ul. Dolnych Wałów 3)

2 GRUDNIA (ŚRODA)
q godz. 12.30: „Moja matka” – projekcja w ra-

mach seansu seniora, Kino AMOK (ul. Dolnych 
Wałów 3)

q godz. 17.00: „Przygody Krzysia w Kosmosie” – 
spektakl teatru DOiDO, Centrum Sportowo-Kul-
turalne Łabędź (ul. Partyzantów 25)

q godz. 17.00: „Aniołki z Kredki” – otwarcie wy-
stawy prac uczestników zajęć Studia Kredka  
z MDK w Gliwicach, MBP Filia nr 5 (ul. Perko- 
za 12), wstęp wolny

A TAKŻE: 
q 26 i 27 listopada: Obchody 70-lecia Państwo-

wej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego 
w Gliwicach, szczegóły na stronie: www.psmgli-
wice.pl 

29 listopada, godz. 18.00 
Duo Melis
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Gwiazdkowe koncerty, warsztaty i pokazy tańca, zimowe spektakle, 
konkursy oraz świąteczne co nieco… Mieszkańców Gliwic i wszyst-
kich gości, którzy odwiedzą nasze miasto zapraszamy do poszukiwa-
nia bożonarodzeniowych inspiracji i wspólnej zabawy. Już 5 grudnia 
wystartuje tegoroczny Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Atrakcji 
będzie sporo!

Na kilkunastu świątecznych stoiskach 
zainteresowani znajdą oryginalne ręko-
dzieła, które mogą być ciekawym pomy-
słem na np. gwiazdkowy upominek dla 
najbliższych. Będzie można skosztować 
świątecznych dań i napojów, a także kupić 
tradycyjne artykuły spożywcze i garmaże-
ryjne. Stoiska będą czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00,  
a w weekendy – od 12.00 do 20.00. 

Przedświąteczny czas, to nie tylko oka-
zja do zakupów, ale również do wspólnej 
zabawy. Szczegółowe informacje publiku-
jemy na ostatniej stronie tego wydania 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego  
– Gliwice”. 

Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
potrwa do 23 grudnia (do tego dnia czyn-
ne będą stoiska).      

(as)

Każdy, kto wie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione oraz odgadnie tytuł 
książki, do której ono nawiązuje, może wziąć udział w konkursie! Biblio-
tekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach stanęli przed obiek-
tywem Bożeny Nitki. W efekcie powstały zdjęcia z literackim klimatem. 
W tym miesiącu publikujemy kolejną, osiemnastą już zagadkę.

Pierwsze trzy osoby, które odgadną, 
jakie miejsce w Gliwicach zostało sfotogra-
fowane oraz podadzą tytuł książki, otrzy-
mają upominki od Urzędu Miejskiego i od 
Biblioteki.

Odpowiedzi prosimy przesyłać na 
adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl  
w tytule wiadomości wpisując „PO NITCE” 
do 1 grudnia br. 

Podpowiedzi:
Tytuł książki: XIX-wieczny Sankt Pe-

tersburg, nieszczęśliwa miłość, trudny 
wybór. Klasyk literatury rosyjskiej.

Miejsce: proszę podać nazwę rzeźby, 
jej autora i miejsce gdzie możemy tą rzeź-
bę zobaczyć. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Idą święta. Gotowi na jarmark?
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Po nitce do... książki!
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Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28

WYDZIERŻAWI ZORGANIZOWANĄ 
CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ŚCL S.A. 

W GLIWICACH PRZY UL. PORTOWEJ 28
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ŚCL S.A. pod 
nr tel. 32 / 301 84 07,  jak również na stronie internetowej

www.scl.com.pl

OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. 44-100 

Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

otwartego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie: 

Dostawy ubrań służbowych dla kierowców  
PKM Sp. z o.o. w Gliwicach
nr sprawy: PO/TM/1/2015

Termin składania ofert: 30 listopada 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2015 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi/Inne przetargi oraz na  

www.pkm-gliwice.com.pl

Przedsiębiorstwo  
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia organizowanego wg procedur okre-

ślonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę elementów odżużlacza typu OZ.
Termin składania ofert: 2 grudnia 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2015 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

Plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41

• brygadzista szklarni – wykształcenie zawodowe lub śred-
nie, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku, książeczka sanepidowska, zakres obowiązków: 
kierowanie ludźmi i porządkiem w szklarni, nadzór nad pra-
cownikami, praca w ruchu ciągłym, miejsce pracy: Paczyna;

• kierowca – magazynier – wykształcenie średnie, specjalność: 
handlowiec, staż pracy: 2 lata, podstawowa znajomość jęz. 
angielskiego, dobra znajomość obsługi komputera, zakres 
obowiązków: rozpoznanie towaru do wysyłki wg. zamówień 
od klientów, pakowanie paczek (kołdry, materace, łóżka), 
tworzenie listów przewozowych, dbanie o stany magazyno-
we (uzupełnianie na bieżąco), dostawa (autem firmowym) 
materacy do klientów na terenie Śląska, odbiór materacy od 
producentów, miejsce pracy: Gliwice;

• operator obrabiarek skrawających – wytaczarz – frezer – 
wykształcenie zawodowe techniczne, doświadczenie na 
podobnym stanowisku, umiejętność posługiwania się przy-
rządami kontrolno-pomiarowymi, specyfika wykonywanej 
pracy wymusza na pracowniku posiadanie wielu umiejętności 
i kwalifikacji – połączenia kilku specjalności (frezer, tokarz, 
szlifierz), zakres obowiązków: wytaczanie otworów łożysk 
pod wałki rozrządu w głowicach silnikowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• operator prasy hydraulicznej – wykształcenie: brak wymagań, 
zakres obowiązków: obsługa prasy hydraulicznej, dwie zmiany, 
miejce pracy: Wilcza;

• pracownik robót torowych – wykształcenie zawodowe, chęć 
do pracy, umiejętność pracy w grupie, niekaralność, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren kraju;

• robotnik drogowy – wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe mile widziane, zakres obowiązków: roboty 
związane z układaniem kostki brukowej, krawężników, praca 
na terenie woj. śląskiego.

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

nabór nr 
KD.210.32.2015.KS-2

Urząd Miejski 
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21,
 zatrudni pracownika  

w Wydziale Księgowości  
na stanowisko kierownika  
Referatu Budżetu Miasta,  

Funduszy Unijnych,  
Zagranicznych i Wydatków 

Budżetowych 
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na danym stano-

wisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 grud-
nia 2015 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 364. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą roz-
patrywane. 

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

Oferty z 19 listopada 2015 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca  
w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  
referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

I. Zakres zadań, które będą 
wykonywane na stanowisku 
referenta:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumen-

tacji rozliczeniowej dla 
potrzeb ZUS i US,

• sporządzanie deklaracji 
i sprawozdań z zakresu 
PFRON i GUS,

• sporządzanie zaświadczeń 
o wynagrodzeniu oraz in-
nych dokumentów zwią-
zanych z ubieganiem się 
przez pracownika o rentę 
lub emeryturę,

• szczegółowy zakres zadań 
określi przydział czynności.

II. Wymagania na stanowisko 
referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywate-

lem polskim lub osobą 
nieposiadającą polskiego 
obywatelstwa, jeżeli po-
siada znajomość języka 
polskiego potwierdzoną 
dokumentem określonym 
w przepisach o służbie 
cywilnej i na podstawie 
umów międzynarodo-
wych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysłu-
guje jej prawo do podjęcia 
zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni 
praw publicznych,

• kandydat posiada kwali-
fikacje zawodowe wyma-
gane do wykonywania 
pracy na określonym 
stanowisku,

• min. 2-letnie doświad-
czenie na stanowisku 
bezpośrednio związanym 
z obsługą wynagrodzeń  
w oświacie,

• umiejętność obsługi kom-
putera, w szczególności 
takich programów jak 
pakiet MS Office, Płatnik, 
QWARK, PFRON,

• znajomość przepisów z za-
-kresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych 
i ZUS,

• kandydat nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

• kandydat cieszy się niepo-
szlakowana opinią.

W zakresie wykształcenia:
1) wykształcenie min. średnie 
ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów 

w zakresie ustaw: o fi-
nansach publicznych,  
o pracownikach samorzą-
dowych oraz o ochronie 
danych osobowych,

• co najmniej 3-letni staż 
pracy w jednostce oświa-
towej.

III. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
komunikatywność, umiejęt-
ność współpracy w grupie, 
umiejętność organizowania 
pracy własnej.

IV. Informacja o warunkach 
pracy na danym stanowisku
• praca w systemie jednoz-

mianowym, godziny pracy 
do uzgodnienia.

V. Informacja o wymaganych 
dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum 

vitae,
• oryginał kwestionariusza 

osobowego,
• kserokopie świadectw 

pracy;

• kserokopie dokumentów 
potwierdzające wykształ-
cenie i kwalifikacje zawo-
dowe,

• inne dokumenty o po-
siadanych kwalifikacjach  
i umiejętnościach,

• oświadczenie o stanie 
zdrowia niezbędnym do 
pracy na danym stano-
wisku,

• oświadczenie o korzysta-
niu z pełni praw publicz-
nych i o niekaralności za 
przestępstwo popełnione 
umyślnie.

Wymagane dokumenty apli-
kacyjne – list motywacyjny, 
szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101,  
poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą z 22 mar-ca 1999 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2001 r., nr 142, 
poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące 
terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty należy składać 
do 11 grudnia 2015 r. do 
godz. 10.00 w sekretariacie 
Gimnazjum nr 4 im. J. Pukow-
ca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwi-
cach. Aplikacje, które wpłyną 
po wskazanym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod nr 32/232-30-
33, wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi 
po rozmowach kwalifika-
cyjnych, które odbędą się  
14 grudnia 2015 r. (ponie-
działek) od godz. 8.00, ze 
wszystkimi kandydatami speł-
niającymi wymogi formalne. 
Wybrany kandydat zostanie 
powiadomiony telefonicznie 
do 15 grudnia 2015 r.
Planowany termin zatrudnie-
nia: od 1 stycznia 2016 r.

VII. Inne informacje
Nadesłanych ofert nie od-
syłamy, a nieodebrane po  
3 miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

VIII. Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej,  
o ile znajduje się w gronie pię-
ciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wyma-
gania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego upraw-
nienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały po-
dane 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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 299/2015 – nr 303/2015 do 8 grudnia 2015 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 nr 304/2015 do 8 grudnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych, pn.:

 XRozbiórka budynku mieszkalnego, garażu  
i budynku gospodarczego przy ul. Kotlarskiej 3  
w Gliwicach.
Termin składania ofert: 4 grudnia 2015 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2015 r. o godz. 10.00

 XRemonty mieszkań w budynkach gminnych  
i TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miej-
skich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Miesz-
kańców nr 4 , nr 6 i nr 10.
Część 1 – Zadanie nr 1. Remonty mieszkań w bu- 
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.
Część 2 – Zadanie nr 2. Remonty mieszkań w bu- 
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.
Część 3 – Zadanie nr 3. Remonty mieszkań w bu- 
dynkach gminnych i TBS zarządzanych przez Za-
rząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10.

Termin składania ofert: 7 grudnia 2015 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00.

Szczegóły na www.tbs2.pl

Skorzystaj, bo warto!
W sobotę, 28 listopada, samorząd notarialny organizuje kolej-
ną edycję Dnia Otwartego Notariatu. Tegoroczna akcja infor-
macyjno-edukacyjna będzie poświęcona istotnym zmianom  
w prawie spadkowym, które weszły w życie w tym roku. Akcja 
będzie prowadzona w 24 miastach Polski, także w Gliwicach. 

Mieszkańcy Gliwic będą mogli 
zasięgnąć bezpłatnych porad nota-
rialnych na temat prawa spadkowego  
w Sądzie Rejonowym przy ul. Po-
wstańców Warszawy 23, w godz. 
10.00 – 16.00. – Ideą Dni Otwartych 
Notariatu jest możliwość porozma-
wiania z notariuszami oraz skonsul-
towania z nimi swoich problemów  
i wątpliwości natury prawnej. Nota-
riusze będą bezpłatnie udzielać infor-
macji wszystkim zainteresowanym. 
W tym roku tematem przewodnim 
będzie dziedziczenie. Zdajemy sobie 
sprawę, że tegoroczne zmiany w pra-
wie spadkowym mogą budzić wiele 
wątpliwości i niepokojów, dlatego 
chcemy przybliżyć ich sens i mecha-
nizm funkcjonowania osobom, które 
nas odwiedzą – tłumaczy notariusz 
Maciej Chojnacki, ogólnopolski koor-
dynator projektu. Dzień Otwarty No-
tariatu, organizowany od roku 2010, 
jest jedną z najważniejszych inicjatyw 
samorządu notarialnego. Powtarzana 
cyklicznie akcja edukacyjna pozwala 
osobom zainteresowanym uzyskać 
praktyczne informacje w ważnych 

dla każdego obywatela obszarach  
prawa.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej: www.dzienotwarty.pl.     

(as)

http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2589
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://bip.gliwice.eu/przetargi/inne_przetargi,2618
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,303
http://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/urzad_miejski,303
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10396,2622
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.dzienotwarty.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

7 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, w sali 254, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości, oznaczonej 
jako działka nr 1076/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,1126 ha, położonej  
w Gliwicach przy ul. Spacerowej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej 
w KW nr GL1G/00039689/2.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
147 300,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1480,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 
r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych  
z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 1076/2, obręb 
Bojków zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00039689/2. 

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki  
nr 1076/2, obręb Bojków, o powierzch-
ni 0,1126 ha, użytek: „ŁIV” – łąki trwałe, 
„W-RIIIb” – grunty pod rowami. 
Działkę nr 1076/2, obręb Bojków, położona 
jest w Gliwicach przy ul. Spacerowej. W są-
siedztwie nieruchomości znajdują się tereny 
mieszkaniowe, tereny zieleni, a także tereny 
rolnicze. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, niezago-
spodarowany, porośnięty nieuporządkowa-
ną zielenią (trawą, krzewami i pojedynczymi 
drzewami).
Nieruchomość posiada dostęp do następują-
cego uzbrojenia:
- sieci wodno-kanalizacyjnej,
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci gazowej,
- sieci telekomunikacyjnej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.
W granicy działki przechodzi potok Bojkowski 
(Cienka). Wykonywanie jakichkolwiek robót 
nie może spowodować zakłócenia stosunków 
wodnych na sąsiednich gruntach, a powstałe 
szkody właściciel powinien wykonać na własny 
koszt i we własnym zakresie. W odległości do 
3 m od skarpy potoku nie można wykonywać 
żadnych prac oraz występuje zakaz grodzenia. 
Właściciel ma obowiązek udostępnienia doj-
ścia do rowu celem jego konserwacji.
Działka nr 1076/2 położona jest przy ul. Spa-
cerowej. Włączenie ruchu drogowego z działki 
nr 1076/2, poprzez działkę nr 1076/1 (prze-
znaczoną w planie miejscowym pod posze-
rzenie ul. Spacerowej) z włączeniem nowo-
projektowanym zjazdem do drogi publicznej,  
tj. ul. Spacerowej w Gliwicach. Warunki włą-
czenie nieruchomości do drogi publicznej wy-
dawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-

rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od  
10 marca 2006 r. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie au-
tostrady A4, stanowiącego dzielnicę Bojków  
w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r., 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskie-
go nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz.409) działka  
nr 1076/2, obręb Bojków, znajduje się na 
terenach oznaczonych symbolami:
• F1.4.3/MN2 – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 
przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna historyczna 
i (lub) współczesna, z dopuszczeniem lokaliza-
cji dodatkowych funkcji związanych z różnymi 
formami działalności gospodarczej, których 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% po- 
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu. 
• F1.4.2/ZP2 – co oznacza:
tereny zieleni urządzonej towarzyszącej,
przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona 
w tym zieleń izolacyjna i przywodna, a tak-
że towarzysząca dopuszczonej zabudowie,  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Na terenie zieleni urządzonej towarzyszącej 
o symbolu F1.4.2/ZP2 dopuszczona została 
m.in. lokalizacja na działkach zabudowy jed-
norodzinnej wolnostojącej z ograniczeniem 
powierzchni zabudowy do 120 m2 dla budynku 
lub jego części.
Ponadto, dla terenów ZP2, ustalone zostały  
w ww. planie m.in. następujące nakazy:
• ochrona terenów przywodnych w granicy 

własności terenów wód otwartych płyną-
cych oraz terenów przyległych (…),

• zagwarantowanie dostępności dla obsługi 
technicznej cieków.

Przedmiotowa działka w obowiązującym 
planie znajduje się na obszarze górniczym 
KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwator-

skiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej, 
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury.

4. Wadium
Wadium w wysokości 14 800,00 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 przelewu „Przetarg,  
dz. nr 1076/2, obręb Bojków, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na 
czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 31 grudnia 2015 r. 

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu  
z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabudowań

1. Lokalizacja: przy ul. Chorzow-
skiej w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetar-
gu wg danych z ewidencji gruntów 
i KW:
• działka nr 69, obręb Żorek, poło-

żona na płn. od ul. Chorzowskiej, 
KW GL1G/00041447/1, 

• działka nr 70, obręb Żorek, poło-
żona przy ul. Chorzowskiej 103, 
z KW GL1G/00086530/7,

• działka nr 395/2, obręb Żorek,  
z KW GL1G00086530/7,

• działka nr 73, obręb Żorek, poło-
żona na płn. od ul. Chorzowskiej, 
KW GL1G/00012308/3, 

• działka nr 74, obręb Żorek, poło-
żona na płn. od ul. Chorzowskiej, 
KW GL1G/00032053/6,

• działka nr 22/7, obręb Żorek, po-
łożona na płn. od ul. Chorzow-
skiej, z KW GL1G/00031718/9.

Księgi wieczyste prowadzone  
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Gliwicach oznaczone nr:
• 69, obręb Żorek, położona 

na płn. od ul. Chorzowskiej 
o powierzchni 0,4706 ha,  
KW  GL1G/00041447/1,

• 70, obręb Żorek, położona 
przy ul. Chorzowskiej 103 
o powierzchni 0,6357 ha,  
KW GL1G/00086530/7,

• 395/2, obręb Żorek, o po-
wierzchni 1,0077 ha,  
KW GL1G00086530/7,

• 73, obręb Żorek, położona 
na płn. od ul. Chorzowskiej 
o powierzchni 0,0076 ha,  
KW GL1G/00012308/3,

• 74, obręb Żorek, położona 
na płn. od ul. Chorzowskiej 
o powierzchni 0,0014 ha,  
KW  GL1G/00032053/6,

• 22/7, obręb Żorek, położona 
na płn. od ul. Chorzowskiej 
o powierzchni 0,7109 ha,  
KW  GL1G/00031718/9.

Łączna powierzchnia gruntu: 
2,8339 ha.

Działka nr 69, obr. Żorek, zabudo-
wana jest kompleksem budynków 
administracyjno-warsztatowo-ma-
gazynowych o łącznej pow. użyt-
kowej 676,4 m² oraz wiatą stalową  
i budynkiem gospodarczym. Na 
terenie działki zlokalizowana jest 
mała oczyszczalnia ścieków, plac 
manewrowy o nawierzchni asfalto-
wej oraz teren zieleni niskiej. Dojazd 
prowadzi od ul. Chorzowskiej drogą 
dojazdową o nawierzchni asfaltowej,  
a następnie ciągami pieszo-jezdnymi. 
Działka nr 70, obr. Żorek, zabudowa-
na budynkiem o charakterze usługo-
wym o pow. użytkowej 1607,5 m², 
wybudowanym w drugiej poł. XIX w. 
Stan budynku bardzo zły. 

Ponadto przez działkę numer 395/2, 
obręb Żorek, przebiega ogólnodo-
stępna ścieżka rowerowa nr 397. 
Użytkownik wieczysty zobowiązany 
będzie do zachowania ogólnodo-
stępności ścieżki rowerowej.
Działka nr 22/7, obr. Żorek, została 
wydzielona geodezyjnie z terenów 
leśnych. Przez działkę przebiegają 
chodniki asfaltowe. Teren porośnię-
ty roślinnością niską i drzewami.
Przedmiotowy teren zlokalizowa-
ny jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie terenu przeznaczonego na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(oznaczonego na rysunku mpzp 
symbolem 1 ZL).
Działki nr 69, 70, 395/2 (wcześniej 
395) oraz 22/7 (wcześniej 22/2), 
obr. Żorek, objęte zostały uchwałą 
nr XXXVIII/1124/2010 z 23 wrze-
śnia 2010 r. wyrażającą pozytywną 
opinię Rady Miejskiej w Gliwicach 
w sprawie lokalizacji w Gliwicach 
kasyna gry na nieruchomościach 
przy ul. Chorzowskiej.

Uchwałą nr XXXI/581/2013 z 21 lu-
tego 2013 r. została wyrażona zgoda 
na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste gruntu obejmującego działki  
nr 69, 70, 395/2, 73, 74 i 22/7,  
obr. Żorek, z jednoczesną sprzedażą 
prawa własności zabudowań.
Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego wła-
ściciela. Ewentualną przebudowę ist-
niejącego uzbrojenia nieruchomości 
nabywca wykona własnym staraniem  
w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu  
i stanem faktycznym nieruchomo-
ści, w tym z przebiegiem sieci.
Nieruchomość zostanie udostęp-
niona w celu oględzin po wcześniej-
szym zgłoszeniu zainteresowania 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami pod numerem telefonu 
32/239-12-21, najpóźniej 2 dni 
przed terminem wizji.
Inwentaryzacja przedmiotu zbycia 
do wglądu w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, pok. 305.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Zbywający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywa-
nej nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nie-
ruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa  
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody(t. j. Dz.U.2013.627 z późn. 
zm.). Usunięcie drzew i krzewów 
może wiązać się z naliczeniem opłat/
koniecznością uzyskania zezwolenia 
Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Obciążenia nieruchomości i zo-
bowiązania wobec nieruchomości 
Z uwagi na przebiegające przez 
przedmiotowy teren ścieżki rowe-
rowe współfinansowane ze środ-
ków UE konieczne będzie ustano-
wienie, podczas sprzedaży prawa 
służebności gruntowej polegają-
cej na obciążeniu działki nr 395/2,  
obr. Żorek, położonej w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej, zapisanej  
w KW GL1G/00086530/7, na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki  
nr 22/11, obr. Żorek, zapisanej  
w KW GL1G/00031718/9, nie-
ograniczoną w czasie nieodpłatną 
służebnością gruntową, polegają-
cą na prawie przejścia i przejazdu 
przez istniejącą w terenie ścieżkę 
rowerową nr 397, z zachowaniem 
ogólnodostępności tej ścieżki. Po-
wierzchnia obciążona służebnością 
jest równa powierzchni zajętej 
przez ścieżkę rowerową nr 397. 
Zgodnie z zapisami uchwały  
nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej 
Gliwicach z 10 listopada 2010 r.  
w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków, w któ-
rych wykonano remont elewacji lub 
dachu, przedsiębiorcy, którzy doko-
nają takiego remontu w budynkach 
wybudowanych przed 1945 r. mogą 
skorzystać ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości na okres 1 roku,  
w ramach pomocy de minimis. Po-
nieważ budynek „Zameczku Leśne-
go” powstał przed 1945 r., tak więc 
w przypadku, gdy nabywca dokona 
w nim remontu elewacji lub dachu 
uzyska prawo do przedmiotowego 
zwolnienia. 
Działka nr 395/2, obr. Żorek, obcią-
żona jest nieograniczoną w czasie 
służebnością dojścia i dojazdu (bez 
prawa grodzenia) w pasie istnieją-
cych alei o szerokości 3,00 m, na 
powierzchni 235,00 m², biegnącym 
od granicy działek nr 395/1 i 395/2, 
obr. Żorek, w kierunku północnym, 
skręcającym łukiem w kierunku 

północno-wschodnim, a następnie 
w kierunku północnym do stacji 
transformatorowej posadowionej 
na działkach 71 i 72, obr. Żorek, na 
rzecz każdoczesnych użytkowników 
wieczystych lub właścicieli działek  
nr 71 i 72, obr. Żorek. 

5. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po wschod-
niej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała  
nr XXXVII/1089/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2908), 
teren położony w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej, obejmujący dział-
ki o numerach 69, 22/7, 70, 73, 74  
i 395/2, obręb Żorek, oznaczony jest 
symbolami:
– działka nr 22/7, obręb Żorek:
• 5Un – co oznacza: tereny usług 

różnych – nowe,
– działka nr 69, obręb Żorek:
• 16U – co oznacza: tereny usług 

różnych – istniejące,
– działki nr 70, 73 i 74, obręb 
Żorek:
• 15U – co oznacza: tereny usług 

różnych – istniejące,
– działka nr 395/2, obręb Żorek:
• 15U – co oznacza: tereny usług 

różnych – istniejące.

Przedmiotowe działki położone są  
w strefie „K” ochrony krajobrazu 
i cieków wodnych, co oznacza że 
wszelka działalność inwestycyjna 
powinna być w zakresie ekspozycji 
podporządkowana nadrzędności 
wartości krajobrazowych. Ponadto 
budynek poł. przy ul. Chorzow-
skiej 103 (neorenesansowy pałac 
podmiejski) na działce numer 70,  
obr. Żorek, został umieszczony pod 
pozycją nr 102 w wykazie obiektów 
architektury i budownictwa chronio-
nych prawem miejscowym (rozdz.  
5 ust. 2 pkt 2 cyt. mpzp). W związku 
z powyższym wszelkie prace przy 
przedmiotowym obiekcie powinny 
być opiniowane przez właściwą 
służbę ochrony konserwatorskiej. 
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z zapisami ww. uchwały.

6. Warunki oddania gruntu w użyt-
kowanie wieczyste
Zbycie przedmiotowego kom-
pleksu polegać będzie na oddaniu  
w użytkowanie wieczyste grun-
tu na okres 99 lat z jednoczesną 
sprzedażą prawa własności zabu-
dowań. Nieruchomość powinna 
zostać zagospodarowana przez 
przystosowanie nieruchomości 
do spełnienia określonego celu  
w nieprzekraczalnym terminie do  
5 lat od daty zawarcia umowy o odda-
nie gruntu w użytkowanie wieczyste.
Za spełnienie celu uważane będzie 
rozpoczęcie prowadzenia działal-
ności gospodarczej na przedmio-
towych nieruchomościach zgodnej  
z zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu, tj. usług 
różnych. 
Użytkownik wieczysty nierucho-
mości zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia o dotrzymaniu termi-
nu i zagospodarowaniu nierucho-
mości zgodnie z wymaganym celem. 
Powierzchnia użytkowa budynku 
liczona zgodnie z ustawą z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. DzU nr 95, poz. 613 
z 2010 r., z późn. zm.).
Minimalna powierzchnia użytko-
wa co najmniej jednego obiektu 
kubaturowego, w którym bę-

dzie prowadzona działalność to  
1600 m², co odpowiada powierzch-
ni użytkowej obecnie istniejącego 
budynku położonego na działce  
nr 70, obr. Żorek. 

7. Cena wywoławcza nieruchomo-
ści i minimalne postąpienie
Wartość prawa własności netto: 
5 990 038,00 zł, w tym:
• wartość prawa własności grun-

tu: 3 936 580,00 zł,
• wartość prawa własności bu-

dynków: 2 053 458,00 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości 
netto: 5 990 038,00 zł 
Minimalne postąpienie: 60 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona 
z wylicytowanej wartości prawa 
własności gruntu i budynków za 
pomocą proporcji z ceny ustalo-
nej w przetargu, tj. 65,72% ceny – 
wartość gruntu i 34,28% – wartość 
budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu  
w użytkowanie wieczyste wynosi 
25% prawa własności gruntu brut-
to (po wylicytowaniu ceny zosta-
nie doliczony 23% VAT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodat-
kowania podatkiem od towarów i usług 
(VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 ze zm.).

Cena sprzedaży zostanie ustalona 
w następujący sposób (schemat) 
przy jednym postąpieniu podczas 
licytacji:
1. cena wywoławcza + wysokość 

postąpienia:
5 990 038,00 zł + 60 000,00 zł  
= 6 050 038,00 zł;

2. wyliczenie ceny prawa własności 
gruntu i budynków za pomocą 
proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu, tj. 65,72% ceny 
to wartość gruntu i 34,28% to 
wartość budynków:
wartość prawa własności grun-
tu: 3 976 084,97 zł,
wartość prawa własności bu-
dynków: 2 073 953,03 zł;

3. ustalenie ceny transakcji:
25% ceny prawa własności nie-
ruchomości gruntowej ustalo-
nej w przetargu – I opłata z ty- 
tułu użytkowania wieczystego  
+ 23% VAT
+ 100% ceny budynków ustalo-
nej w przetargu
3 976 084,97 zł x 25% + 23%  
= 1 222 646,13 zł – I opłata
1 222 646,13 zł + 2 073 953,03 zł 
= 3 296,59,16 zł – cena tran- 
sakcji.

Z tyt. oddania nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczy-
ste będą wnoszone do 31 marca 
opłaty roczne w wysokości 3% wy-
licytowanej ceny nieruchomości 
gruntowej dla obecnego sposobu 
użytkowania.
Aktualizacja opłat zgodnie z art. 
71-78 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t. j. DzU z 2015 r., poz. 1774).

8. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 stycznia 
2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254. 
Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do  
26 lutego 2016 r. 

9. Wadium
Wadium w wysokości 600 000,00 zł 
należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytu-
łem wpłaty „Przetarg, dz. nr 69, 
70,73,74,395/2,22/7, obr. Żorek, 
oraz wpisać kto będzie nabyw-
cą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej  
20 stycznia 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2015.1774),

ZAWIADAMIA

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11,  

44-100 Gliwice

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA!
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach oferuje do wynajęcia 
lokale biurowe w zrewitalizowanym budynku przy ulicy Pszczyńskiej 44A.

Budynek, o konstrukcji tradycyjnej z cegły 
pełnej, o 5 kondygnacjach naziemnych, zlo-
kalizowany jest na działce o pow. 3700 m². 

Budynek po termomodernizacji, całkowitej 
wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wy-
mianie wszystkich instalacji: elektrycznej, 
wod-kan, c.o., a także wykonaniu instalacji 
teleinformatycznej i wentylacji, nowego ogro-
dzenia i parkingu.

Dojazd do budynku od ulicy Pszczyńskiej, 
bezpośrednio na parking z 50 miejsca-
mi postojowymi. Budynek posiada dwa 
niezależne wejścia – jedno bezpośrednio  

od ulicy Pszczyńskiej, a drugie od strony 
parkingu.
Niniejsza oferta kierowana jest do firm i insty-
tucji zainteresowanych wynajęciem jednego 
pokoju o powierzchni 17 m2 lub dwóch pokoi 
o łącznej powierzchni 47 m2, znajdujących 
się na IV piętrze. 
Czynsz najmu (bez opłat za media i podatku 
od nieruchomości) ustalony został na pozio-
mie 20,00 zł / m² netto + VAT.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy 
o kontakt z Działem Marketingu, Promocji 
i Rozwoju, numer telefonu 32/33-92-970 
lub 607-837-343.

Więcej informacji na stronie www.zbmgliwice.pl

www.zbmgliwice.pl

http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2626
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2617
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
1. Lokalizacja: 
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto, 

położona przy ul. Gen. Andersa 66 
w Gliwicach,

• działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, 
położona pomiędzy ul. Kozielską  
a ul. Gen. Andersa w Gliwicach.

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto,  

o pow. 0,0083 ha, użytek BP – zurba-
nizowane tereny niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy, położona przy  
ul. Gen. Andersa 66 w Gliwicach,  
z księgi wieczystej nr GL1G/00045033/4, 

• działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, 
o pow. 0,6560 ha, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane, Ti – inne tereny 
komunikacyjne, położona pomię-
dzy ul. Kozielską a ul. Gen. Ander-
sa w Gliwicach, z księgi wieczystej  
nr GL1G/00045033/4.

Łączna pow. gruntu: 0,6643 ha.

3. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 367 i 368/2, obr. Nowe Mia-
sto, położone są w Gliwicach pomiędzy  
ul. Kozielską a ul. Gen. Andersa.
Działki stanowią teren płaski o nawierzch-
ni utwardzonej, dotychczas częściowo 
wykorzystywany jako parking oraz zakład 
kamieniarsko-betoniarski (punkt przyj-
mowania zleceń). Sąsiedztwo działek 
stanowią tereny usługowe i cmentarz. 
Na działce nr 368/2, obr. Nowe Miasto, 
posadowiony jest obiekt tymczasowy, 
który nie jest przedmiotem sprzedaży 
(nakłady dzierżawcy). Działka nr 368/2, 
obr. Nowe Miasto, jest obciążona umową 
dzierżawy nr 1622/GN-MH/6845/2014 
na okres 1 grudnia 2014 r. – 28 lutego  
2016 r., o łącznej powierzchni dzierżawy: 
898 m², w tym 54 m² powierzchni pod 
obiektem tymczasowym oraz 844 m² 
terenu do obsługi oraz używania i po-
bierania pożytków z przeznaczeniem na 
grunt pod punkt przyjęć kamieniarskich 
oraz pod urządzenie wystawy nagrob-
ków dla potrzeb prowadzonego zakładu 
kamieniarsko-betoniarskiego. 
Działka nr 368/2 w północnej części zosta-
ła zajęta pod chodnik w pasie drogowym 
ul. Kozielskiej. W związku z powyższym 
wzdłuż północnej części działki nr 368/2, 
obr. Nowe Miasto, w odległości 0,75 m 
od zewnętrznej krawędzi chodnika należy 
pozostawić teren wolny od zagospoda-
rowania.
Zarząd Dróg Miejskich pozytywnie opi-
niuje możliwość włączenia ruchu drogo-
wego z działek nr 368/2 i 367, obr. Nowe 
Miasto, do drogi publicznej, tj. ul. Koziel-
skiej, poprzez istniejący zjazd na działkę  
nr 368/2, ewentualnie zjazdem istnie-
jącym poprzez działki nr 1991/1 i 369 
do drogi publicznej, tj. ul. Andersa, pod 
warunkiem posiadania tytułu prawnego 
umożliwiającego przejazd przez te tereny. 
Realizacja inwestycji na przedmiotowym 
terenie powinna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg 
Miejskich o wydanie opinii dotyczącej 
włączenia działki do drogi publicznej, 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego  
z nieruchomości do drogi publicznej nale-
ży rozpatrywać indywidualnie i uzależnio-
ne są od natężenia oraz struktury ruchu, 
które będzie generowała dana inwestycja.
Odwodnienie wód z terenu działek  
w gestii właściciela. Odprowadzanie wód 
opadowych pod warunkiem:
zakazu zmiany stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich w oparciu o art. 29 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie z 12 kwietnia 2002 r.,
zakazu szkodzenia na podstawie § 29 
ustawy Prawo wodne.
W granicy działek przechodzą kanały 
deszczowe D1000 i D400. W związku  
z czym istnieje zakaz zabudowy w odle-
głości min. 3 m od osi kanału. Przy sprze-
daży zostanie ustanowiona służebność 

wzdłuż osi kanałów w odległości 3 m od 
osi kanału. 
W granicach działek przebiegają sieci 
uzbrojenia terenu: wodociągowa, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, elek-
troenergetyczna, telekomunikacyjna 
i gazowa. Działka nr 368/2, obr. Nowe 
Miasto, podłączona jest do kanalizacji 
deszczowej (kanał D1000).
Techniczne warunki podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt przyszłego 
właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości 
nabywca wykona własnym staraniem  
w porozumieniu z właścicielami sieci.
Na działkach nr 368/2 i 367, obr. Nowe 
Miasto, znajduje się ciąg pieszy widnie-
jący na majątku Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach. Po zbyciu nie ma konieczności 
jego utrzymywania z uwagi, iż nie stanowi 
wygodnego dojścia do żadnego punktu 
w terenie.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym z prze-
biegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość  
w stanie istniejącym. Zbywający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieru-
chomości odnośnie usunięcia drzew  
i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody (t. j. 
Dz.U.2013.627 z późn. zm.). Usunięcie 
drzew i krzewów może wiązać się z nali-
czeniem opłat/koniecznością uzyskania 
zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.

4. Obciążenia nieruchomości i zobowią-
zania wobec nieruchomości 
Działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, jest 
obciążona umową dzierżawy nr 1622/
GN-MH/6845/2014 na okres 1 grudnia 
2014 r. – 28 lutego 2016 r., o łącznej 
powierzchni dzierżawy 898 m², w tym  
54 m² powierzchni pod obiektem tym-
czasowym oraz 844 m² terenu do obsłu-
gi oraz używania i pobierania pożytków  
z przeznaczeniem na grunt pod punkt 
przyjęć kamieniarskich oraz pod urzą-
dzenie wystawy nagrobków dla potrzeb 
prowadzonego zakładu kamieniarsko-
-betoniarskiego. W związku ze sprzedażą 
nabywca wchodzi w prawa i obowiązki 
właściciela. 
Obecnie działka nr 368/2, obr. Nowe 
Miasto, z uwagi na zakończenie okresu 
obowiązywania umowy dzierżawy jest 
w części o pow. 1181 m² bezumownie 
użytkowana przez Kamieniarstwo „Orion” 
S.C. Użytkownik wyda teren właścicielowi 
do 30 listopada 2015 r.

Aktualnie toczy się postępowanie zmie-
rzające do wydzierżawienia części dział-
ki nr 368/2, obr. Nowe Miasto, o pow.  
30 m² z przeznaczeniem na handel ob-
woźny – sprzedaż choinek w okresie  
12 grudnia 2015 r. – 23 grudnia 2015 r.
Działki objęte księgą wieczystą nr GL1G/ 
00045033/4 obciążone są nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu polegająca 
na prawie korzystania z części obciążo-
nej nieruchomości, w pasie odpowia-
dającym długości i szerokości urządzeń 
ciepłowniczych na niej posadowionych, 
wchodzących w skład Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, w rozumieniu art. 
49 par.1KC i stanowiących jej własność,  
w celu korzystania z tych urządzeń zgod-
nie z ich przeznaczeniem – na rzecz spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej-
Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
W granicy działek przechodzi kanał desz-
czowy D1000. W związku z czym istnieje 
zakaz zabudowy w odległości min 3 m od 
osi kanału. Przy sprzedaży zostanie usta-
nowiona służebności wzdłuż osi kanału  
w odległości 3 m od osi kanału o treści jn.: 

ustanawia się nieodpłatną, nieograniczo-
ną w czasie służebność przesyłu na rzecz 
Miasta Gliwice i każdoczesnego właścicie-
la kanalizacji deszczowej polegającą na:
• prawie przebiegu i korzystania z kana-

lizacji deszczowej kanałem o średnicy 
DN1000 wraz z położonymi na nim  
5 studniami i długości 139 m i dla ka-
nału deszczowego o średnicy DN400 
i długości 75 m wraz ze strefą ochron-
ną o szerokości 3 m z każdej ze stron, 
zgodnie ze szkicem stanowiącym 
załącznik,

• prawie swobodnego dostępu Miasta 
Gliwice i każdoczesnego właściciela ka-
nalizacji deszczowej oraz podmiotów 
działających w jego imieniu, w przy-
szłości do tych instalacji i urządzeń, 
w celu usuwania awarii, dokonywa-
nia przeglądów, kontroli, konserwacji, 
pomiarów, remontów, modernizacji 
i wymiany.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 16 lipca 2010 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmują-
cego dzielnicę Stare Gliwice (uchwała 
nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r., Dzien-
nik Urzędowy Województwa Śląskiego 
nr 107 z 15 czerwca 2010 r., poz. 1787), 
teren położony w Gliwicach, obejmu-
jący działki o nr 368/2 i 367, obr. No-
we Miasto, oznaczony jest symbolem:  
16 U – opisanym jako: 
tereny istniejących usług i drobnej wy-
twórczości, które zaliczane są do tere-
nów adaptacji i uzupełniania istniejącej 
zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami  
U plan ustala następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2)  uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
W mpzp przedmiotowy teren znajdu-
je się w granicach strefy sanitarnej od 
cmentarza (50 m i 150 m), w których 
wprowadzono zakazy lokalizowania lub 
użytkowania budynków mieszkalnych, 
zakładów produkujących lub magazynu-
jących artykuły żywnościowe i zakładów 
żywienia zbiorowego. 

Rada Miasta Gliwice 18 grudnia 2014 r. 
podjęła uchwałę nr II/18/2014 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia nowego 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „dzielnicę Stare 
Gliwice”.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z zapisami ww. uchwały.

6. Cena wywoławcza nieruchomości  
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 1 150 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 11 500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest  
23% podatkiem VAT stosownie do ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
( t. j. DzU nr 177, poz. 1054 z 2011 r.). 

7. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 lutego 2016 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 254. Zawarcie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
4 marca 2016 r.

8. Wadium
Wadium w wysokości 115 000,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 368/2, 367, obr. Nowe 
Miasto, wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 29 stycznia 2016 r. 

Pełna treść ogłoszenia 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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza nabór na wolne mieszkania w zasobach TBS.  
Wnioski należy składać do 21 grudnia 2015 r.

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:

Lp. Adres
Czynsz
Stawka

11,89 zł/ m2

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja

1. Witkiewicza 19/28
IV piętro

464,42 zł
bez mediów

1 pokój
39,06 m2

20 372,00 zł
15%

5573,00 zł

2. Zabrska 13/18
IV piętro

391,54 zł
bez mediów

1 pokój
32,93 m2

11 450,00 zł
10%

4698,00 zł

3. Mikołowska 25/19
III piętro

946,80 zł
bez mediów

3 pokoje
79,63 m2

55 375,00 zł
20%

11 362,00 zł

4. Mikołowska 21/3
I piętro

996,38 zł
bez mediów

3 pokoje
83,80 m2

43 706,00 zł
15%

11 957,00 zł

5. Żabińskiego 17/3
parter

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł

6. Żabińskiego 17/10
II piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

29 796,00 zł
15%

8151,00 zł

7. Żabińskiego 21/4
parter

425,07 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2

12 430,00 zł
10%

5101,00 zł

8. Żabińskiego 21/7
I piętro

679,28 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2

39 728,00 zł
20%

8151,00 zł

9. Żabińskiego 53/8
II piętro

400,69 zł
bez mediów

1 pokój
33,70 m2

11 717,00 zł
10%

4808,00 zł

10. Andersena 18/9
II piętro

590,93 zł
bez mediów

2 pokoje
49,70 m2

34 561,00 zł
20%

7091,00 zł

11. Andersena 36/10
III piętro

728,98 zł
bez mediów

2 pokoje
61,31 m2

63 952,00 zł
30%

8748,00 zł

12. Andersena 48/2
parter

504,25 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

46 388,00 zł
30%

6051,00 zł

13. Andersena 48/5
I piętro

653,12 zł
bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

57 297,00 zł
30%

7837,00 zł

14. Andersena 48/9
II piętro

699,36 zł
bez mediów

2 pokoje
58,82 m2

61 355,00 zł
30%

8392,00 zł

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

26 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21, w sali 146, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 70, obręb Nowe Gliwice, o powierzchni 
0,1798 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00069554/6.
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 325 700,00 zł
Wadium: 32 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3260,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r., nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).

1. Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW
Działka oznaczona numerem 70, ob-
ręb Nowe Gliwice, zapisana jest w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00069554/6. 

2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności 
działki nr 70, obręb Nowe Gliwice,  
o powierzchni 0,1798 ha, użytek: „B” 
– tereny mieszkaniowe. 
Nieruchomość obejmująca działkę 
nr 70, obręb Nowe Gliwice, położona 
jest w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 
(w pobliżu skrzyżowania ul. Pszczyń-
skiej z ul. Dojazdową). W sąsiedztwie 
nieruchomości znajdują się tereny 
mieszkaniowe oraz usługowe. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, 
niezabudowany, nieogrodzony, po-
rośnięty zielenią. Kształt działki jest 
nieregularny. 
Przez działkę nr 70 przebiegają sieci 
kanalizacyjne, wodociągowe oraz 
elektroenergetyczne. 
Na działce zlokalizowany jest słup 
energetyczny stanowiący własność 
Tauron Dystrybucja S.A. W związku 
z planowaną wymianą linii napo-
wietrznej na linię kablową – Tauron 
Dystrybucja S.A. oddział Gliwice, 
zostało wydane zezwolenie na wej-
ście w teren i czasowe zajęcie części 
nieruchomości w celu wykonania 
ww. prac. Niniejsza zgoda jest waż-
na przez okres dwóch lat od daty jej 
wydania, tj. od 20 grudnia 2013 r. 
Nieruchomość posiada dostęp do 
następującego uzbrojenia:
• sieci wodno-kanalizacyjnej,
• sieci elektroenergetycznej,
• sieci gazowej,
• sieci telekomunikacyjnej.
Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możli-
wość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek  
i koszt nabywcy nieruchomości.

Działka nr 70 położona jest przy 
ul. Pszczyńskiej. Pozytywna opinia 
możliwości włączenia ruchu drogo-
wego z działki nr 70 do drogi publicz-
nej – ul. Pszczyńskiej, zostanie wyda-
na przez Zarząd Dróg Miejskich, pod 
warunkiem fizycznego oddzielenia 
działek nr 69 i 70, polegającego na 
budowie ogrodzenia na całej granicy 
między ww. działkami.

3. Obciążenia nieruchomości
Działka nr 70, obręb Nowe Gliwice ob-
ciążona jest służebnością w zakresie:
• sieci kanalizacji sanitarnej o śred-

nicy 400 mm, o długości 39,29 m, 
o szerokości strefy ochronnej po 
1,5 m z każdej strony sieci plus 
średnica sieci,

• sieci wodociągowej o średnicy 
300 mm, o długości 39,62 m i sze-
rokości strefy ochronnej po 1 m 
z każdej strony sieci plus średnica 
sieci wodociągowej,

na rzecz PWiK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach.
Łączna powierzchnia gruntu obciążo-
nego służebnością wynosi 181,18 m2.

Przez działkę przebiega kolektor 
kanalizacji deszczowej DN400. Przy 
sprzedaży na rzecz właściciela działki 
nr 412, obręb Nowe Gliwice, tj. Mias- 
ta Gliwice, zostanie ustanowiona słu-
żebność gruntowa w pasie o szeroko-
ści 4 m, biegnącym wzdłuż wschod-
niej granicy działki (powierzchnia 
służebności ok. 160 m2).
Przedmiotowa działka objętą jest umo-
wą dzierżawy, zawartą na czas nieokre-
ślony z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, w zakresie posado-
wienia dwustronnego reklamowego 
typu billboard, ekspozycji plakatów  
o wymiarach 6 m na 3 m oraz dzierża-
wy terenu o pow. 2 m na 3 m. 

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i sta-
nem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 

odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 

4. Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązujące-
go od 28 stycznia 2007 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla dzielnicy 
Ligota Zabrska oraz dzielnicy prze-
mysłowo-składowej, położonej po-
między ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską 
(uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 26 październi-
ka 2006 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz.4886), 
nieruchomość przy ul. Pszczyńskiej, 
stanowiąca działkę nr 70, obręb No-
we Gliwice, położona jest na terenach 
oznaczonych symbolami:
• 7 U – co oznacza:
tereny usług różnych – utrzymanie, 
przebudowa, rozbudowa i uzupełnie-
nia istniejącej zabudowy, dla których 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym komercyjno-
-produkcyjne;
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty biurowo-administracyjne,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, 
budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parkingi, 
e) sieci i urządzenia uzbrojenia te-
renu,
f) zieleń urządzona;
oraz w niewielkim fragmencie:
• 02 KDG 1/4 – co oznacza: tereny 

ulic głównych.

5. Wadium
Wadium w wysokości 32 600,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.,  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 70, obręb Nowe Gliwice, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub na-
zwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na ra-
chunku gminy najpóźniej 21 stycznia 
2016 r. 

Pełna treść ogłoszenia 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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U.2015.1774),

ZAWIADAMIA

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2623
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
https://www.instagram.com/gliwice_official/
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OGŁOSZENIA

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. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na 

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

  UL. ZWYCIĘSTWA 5, lokal  
nr 4, I piętro, pow. 119,90 m2, 
3 pokoje, kuchnia, 2 spiżar-
ki, przedpokój, pomieszcze-
nie gospodarcze, łazienka 
z WC
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 246 400,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin oględzin:  
27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  UL. OKOPOWA 10, lokal  
nr 4, I piętro, pow. 88,95 m2 
+ piwnica 8,42 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka,  
2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 196 400,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin oględzin:  
30 listopada 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  AL. W. KORFANTEGO 3, lo-
kal nr 12, I piętro (oficyna), 
pow. 61,54 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, garderoba, 2 ko-
mórki, przedpokój (dostęp 
do WC – pozostającego  
w częściach wspólnych 
nieruchomości – z klatki 
schodowej)
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 115 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin:  
1 grudnia 2015 r.  
od godz. 10.45 do 11.00
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  UL. PRYMASA S. WYSZYŃ-
SKIEGO 14d, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 34,57 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 83 100,00 zł

Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin:  
1 grudnia 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  UL. BOJKOWSKA 12, lokal  
nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuch-
nia, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce 
schodowej (pozostającego  
w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 74 300,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin:  
9 grudnia 2015 r.  
od godz. 13.45 do 14.00
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. KRZYWA 9B, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 51,47 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, z dostępem do WC 
usytuowanego na klatce 
schodowej
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 98 800,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin:  
7 grudnia 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. NAŁKOWSKIEJ 1, lokal 
nr 6, I piętro, pow. 85,41 m2, 
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 146 500,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin oględzin:  
4 grudnia 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. BRACKA 16, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 43,15 m2  
+ piwnica 5,07 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, WC, przedpokój

Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 83 400,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin:  
9 grudnia 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. STYCZYŃSKIEGO 25, 
lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia 
(brak wentylacji grawitacyj-
nej), łazienka z WC, przed-
pokój (lokal nie posiada 
ogrzewania)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 104 400,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin:  
2 grudnia 2015 r.  
od godz. 13.55 do 14.10
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. PRZEMYSŁOWA 6B, 
lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia 
z dostępem do WC na pół-
piętrze klatki schodowej 
(pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 53 640,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin:  
4 grudnia 2015 r.  
od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 46, 
lokal nr 21, IV piętro, pow. 
36,30 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin:  
2 grudnia 2015 r.  
od godz. 14.25 do 14.40
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. N. BARLICKIEGO 8, lokal 
nr III, parter, pow. 67,97 m2, 
6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 156 600,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin:  
27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  UL. N. BARLICKIEGO 8, lo-
kal nr IV, przyziemie, pow. 
34,17 m2, 5 pomieszczeń, 
WC
Termin przetargu: 10 grudnia 
2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 79 200,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin:  
27 listopada 2015 r.  
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium:  
4 grudnia 2015 r.

  Garaż usytuowany na pół-
noc od UL. KOZIELSKIEJ, 
pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 12 800,00 zł
Wadium: 700,00 zł

Termin oględzin:  
2 grudnia 2015 r.  
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 48, lokal 
nr U-I, parter, pow. 17,91 m2 
+ WC 1,15 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 40 680,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin:  
7 grudnia 2015 r.  
od godz. 14.15 do 14.25
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. BŁ. CZESŁAWA 14, lo-
kal nr 12, IV piętro, pow.  
24,47 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 24 930,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Termin oględzin:  
7 grudnia 2015 r.  
od godz. 14.35 do 14.50
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 6, lokal 
nr I, parter, pow. 35,82 m2, 
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 14.00

Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 86 600,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin:  
8 grudnia 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. ZIMNEJ WODY 5, lokal 
nr II, parter, pow. 29,65 m2 
+ komórka 8,37 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 36 400,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin:  
8 grudnia 2015 r.  
od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

  UL. CHORZOWSKA 10, lokal 
nr II, parter, pow. 65,38 m2, 
4 pomieszczenia, pomiesz-
czenie higieniczno-sani- 
tarne
Termin przetargu: 17 grudnia 
2015 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości brutto: 170 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin:  
9 grudnia 2015 r.  
od godz. 14.25 do 14.40
Termin wpłaty wadium:  
11 grudnia 2015 r.

MIESZKALNE

NIERUCHOMOŚCI

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: działka nr 920/5, obręb 
Żerniki, wraz z udziałem wynoszącym ¼ w prawie 
własności działki nr 920/8, obręb Żerniki, położo-
ne przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 8 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 152 000,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2015 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanych: 
• działka nr 1501, obr. Szobiszowice, przy  

ul. Tarnogórskiej 151, KW GL1G/00027004/0, 
• działka nr 1502, obr. Szobiszowice, przy  

ul. Tarnogórskiej 149, KW GL1G/00028923/5, 
w tym 3 wyodrębnione lokale mieszkalne 
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9, 
GL1G/00059334/5.

Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
546 784,00 zł
Sprzedaż nieruchomości – zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r.,  
nr 177, poz. 1054 póżn. zm.).
Wadium: 54 680,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości, obejmującej 
zabudowaną działkę nr 607/3, obręb Kłodnica,  
KW GL1G/00032306/5, na której posadowiony jest 
zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni 
użytkowej 486 m2, wpisany do rejestru zabytków 
pod nr A/1205/74.
Termin przetargu: 15 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 200 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z  11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 – j. t.), nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% zgodnie  
z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 
z późn. zm.).
Wadium: 220 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości, poło-
żonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, 
obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 
538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej po-
wierzchni 2,2759 ha, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 22 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
12 410 000,00 zł
Wadium: 1 241 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 grudnia 2015 r.

Rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczo-
nym, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, ob-
ręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej 
przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4. 
Termin rokowań: 4 lutego 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 821 400,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. DzU nr 177 z 2011 r.,  
poz. 1054 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT. 

Zaliczka: 82 200,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypad-
ku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU  
z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty 
zaliczki: 29 stycznia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 

pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  

nieruchomości / oferta nieruchomości

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach że 1 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się 

ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu 
dzierżawnego nieruchomości położonej przy ul. Cho-
rzowskiej 5, zabudowanej budynkiem sali sportowej 
wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, 
której budowa zrealizowana została na nieruchomo-
ści obejmującej część działek nr 820, 818/1, 818/9 
i 932, obręb Zatorze, z przeznaczeniem zgodnym  
z obecnym sposobem zagospodarowania oraz okre-
ślonym w dokumentacji projektowej, na okres 3 lat. 
Minimalna wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego za nie-
ruchomość wynosi: 
300,00 zł netto w stosunku 
miesięcznym (słownie złotych: 
trzysta 00/100). 
Wadium: 6 000,00 zł netto 
(słownie złotych: sześć tysię-
cy 00/100) należy wpłacić na 
konto depozytowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania 
umowy dzierżawy staje się 
kaucją gwarancyjną prawidło-
wego wykonania warunków 
umowy i pozostaje na koncie 
depozytowym Urzędu do dnia 
zakończenia umowy dzierżawy, 
na warunkach i zasadach okre-
ślonych w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy wydzier-
żawiającym a bankiem. Kwota 
kaucji podlega oprocentowaniu 
wg zasad określonych w ww. 
umowie. Oprocentowanie 
może ulec zmianie w trakcie 
obowiązywania przedmiotowej 
umowy. Kaucja gwarancyjna 
stanowi zabezpieczenie prawi-
dłowego wykonania warunków 
dzierżawy i pod tym warun-
kiem podlega zwrotowi po 
wygaśnięciu umowy dzierżawy.

Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczest-

nikom przetargu w terminie 
do 7 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu na wskazane 
konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba 
ustalona jako zwycięzca 
przetargu nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy dzierżawy 
w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu.

Udział w przetargu mogą brać 
osoby fizyczne lub prawne 
prowadzące działalność go-
spodarczą, które wpłacą wa-
dium w wysokości określonej 
w niniejszym ogłoszeniu. 
Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej  
30 listopada 2015 r.
Szczegółowe warunki przetargu 
zawiera specyfikacja przetar-
gowa stanowiąca załącznik 
do zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice PM-1842/15  
z 9 listopada 2015 r., dostępna 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach http://
bip.gliwice.eu w dziale Ogło-
szenia i komunikaty /Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na 
wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 1 grud-
nia 2015 r. w pokoju 432  
(IV piętro) w gmachu Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Roz-
poczęcie czynności przetargo-
wych nastąpi o godz. 10.00.

W przypadku wypełniania 
obowiązków przez dzierżawcę  
w sposób rzetelny, po upływie 
3-letniego okresu obowiązywa-
nia umowy, istnieje możliwość 
przedłużenia umowy dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym na 
kolejny okres, uzgodniony 
przez strony lub zawarcia 
umowy na czas nieokreślony. 
UWAGA! W chwili obecnej 
nieruchomość jest przedmio-
tem czynności zmierzających 
do jej odebrania od dotychcza-
sowego użytkownika.
Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu 
czy ustalenia terminu oględzin 
nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, tel. 32/239-12-66/41.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, 44-100 Gliwice

www.zbmgliwice.pl

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA!
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach oferuje do wynajęcia

 lokale biurowe w centrum miasta przy ul. Zwycięstwa 13.
Lokale zlokalizowane są w bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 13, 
na III i IV piętrze, w obrębie 
Stare Miasto, działka nr 633,  
KW nr GL1G/00015690/8,  
położone w samym centrum 
miasta w pobliżu rynku. 
Łączna powierzchnia użytko-
wa lokali znajdujących się na:
• III piętrze – 539,63 m2,
• IV piętrze – 110,21 m2.
Wielkość powierzchni do wy-
najęcia do indywidualnego 
uzgodnienia.
Budynek wykonany w stylu 
secesyjnym w 1907 r., składa 
się z części frontowej i oficyny, 
41/2-kondygnacyjny, całkowi-
cie podpiwniczony o konstruk-
cji tradycyjnej – murowanej 
z cegły pełnej. Mury ścian no-
śnych i działowych wykonane  
z cegły ceramicznej pełnej. 
Dach jednospadowy w części 
frontowej kryty dachówką oraz 
półmansardowy w części oficy-
ny o konstrukcji drewnianej, kry-
ty papą. Zachowana pierwotna 
stolarka okienna i drzwiowa – 
drewniana, nietypowa.

Budynek wyposażony jest  
w instalacje:
• centralne ogrzewanie (sie-

ciowe),
• wod. – kan.,
• instalację elektryczną,
• teletechniczną.

Budynek posiada dobry dojazd, 
bez utrudnień komunikacyj-
nych od ul. Dolnych Wałów.
Położenie nieruchomości  
w terenie o jednorodnym 
przeznaczeniu komercyjnym, 
z bardzo dobrym dostępem do 
komunikacji miejskiej, obiek-
tów użyteczności publicznej 
i handlowych.

Czynsz najmu (bez opłat za 
media i podatku od nierucho-
mości) ustalony został w prze-
dziale od 10,00 zł do 20,00 
zł/m² netto + VAT. Możliwość 
negocjacji.
Zainteresowanych niniejszą 
ofertą prosimy o kontakt  
z Działem Marketingu, Pro-
mocji i Rozwoju, numer tele-
fonu 32/33-92-970 lub kom. 
607-837-343.

Więcej informacji na stronie www.zbmgliwice.pl

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2590
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2599
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2582
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2582
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2582
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2582
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2545
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2545
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2545
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2545
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2502
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2502
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2562
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2562
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2562
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2562
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2570
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2570
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2570
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2570
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2611
http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2611
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  48/2015 (771), 26 listopada 201512


