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>> 3

to kolejny krok w stronę finalizacji całej południowo-zachodniej 
obwodnicy Gliwic, która wzbogaci infrastrukturę drogową miasta  
i odciąży ruch lokalny.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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Zapraszamy na Rynek :-)

Powrót z pustymi rękami

W niedzielnym spotkaniu 18. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał na 
wyjeździe z Pogonią Szczecin 0:1. – Cały czas powtarzam, że drużyna się zmienia. 
To nie jest już zespół, który zdobywał mistrzostwo Polski. Zawodnicy cały czas 
idą jednak do przodu poprzez swoją pracę – podkreśla trener Niebiesko-Czer-
wonych, Waldemar Fornalik. Piastowi zostały jeszcze dwa spotkania w tym roku.  
(fot. piast-gliwice.eu)

Już tylko dzień dzieli nas od Mistrzostw Europy Ju-Jitsu Ne-Waza No-Gi w Arenie 
Gliwice! To historyczne wydarzenie – pierwsze ME w tej formule. Między 13  
a 15 grudnia w hali przy ul. Akademickiej 50 zmierzą się najlepsi zawodnicy z całej 
Europy. Do Gliwic zjedzie łącznie prawie 1500 fighterów! Wstęp bezpłatny. Polski 
Związek Ju-Jitsu liczy, że od dopingu publiczności Arena Gliwice zadrży w posadach! 
(fot. Pixabay)

Narty i deski gotowe na sezon zimowy? A może czas kupić nowy sprzęt? Jeżeli 
tej zimy planujecie szusować po stokach, a chcecie odsprzedać swoje stare narty 
albo kupić nowe, to 13 grudnia w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) będzie ku 
temu okazja. Na giełdzie zimowej znajdziecie stoiska ze sprzętem, będzie też 
można przygotować swoją deskę na stok. Początkujący skorzystają z porad szkółek 
narciarskich. Wydarzenie odbędzie się między godz. 12.00 a 20.00. (fot. Pixabay)

Zespół piłkarek ręcznych SPR-u Gliwice uległ po ambitnej i walecznej grze do ostatniej 
minuty JTC AZS Poznań 30:33. Mecz rozegrano w hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5.  
Gliwiczanki rozegrały jedno z najlepszych spotkań w ostatnim okresie, lecz zabrakło 
szczęścia i skuteczności w wykorzystaniu stuprocentowych sytuacji. Ostatni mecz 
w tym roku SPR Gliwice rozegra u siebie w piątek 20 grudnia. Po godz. 16.00 zmierzy 
się z drużyną Korona Handball Kielce. Będzie to trudny przeciwnik, ale gliwiczanki 
zadeklarowały, że sprawią swoim kibicom świąteczny prezent w postaci zwycięstwa. 
(fot. SPR Gliwice)

Pierwsze takie mistrzostwa w historii!

„Zimowy piątek” w Arenie GliwiceEmocji nie zabrakło
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inWeStycje

27 mln zł, w formie preferencyjnego kredytu z opcją umorzenia, otrzymało Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej na 
budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Będzie to strategiczna inwestycja miejskiej ciepłowni. dzięki 
niej gliwickie ciepło będzie wytwarzane w warunkach spełniających surowe normy ekologiczne.

Miejska spółka PEC Gliwice otrzy-
mała 27 mln zł dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na 
budowę instalacji Odsiarczania 
i Odazotowania Spalin. To spore 
wsparcie wartej 51 714 000 zł 
inwestycji. Pozostałe środki będą 
pochodziły z budżetu PEC.

Instalacja będzie wyposażona 
w nowoczesne, w pełni zauto-
matyzowane linie ochrony po-
wietrza budowane w technologii 
umożliwiającej redukcję emisji 
zanieczyszczeń płowo-gazowych, 
m.in. SO2, NOx, HCL, HF, NH3 
i pyłu. Dzięki instalacji kotłownia 
rusztowa w PEC będzie spełniała 
rygorystyczne normy ochrony 
środowiska.

– Inwestycja jest bardzo potrzeb-
na Gliwicom. Nowe rygorystyczne 
normy ochrony środowiska zaczną 
obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.  
Dzięki dofinansowaniu z WFOSi-

GW będziemy na nie przygotowa-
ni. Będzie to preferencyjny kredyt 
z opcją częściowego umorzenia – 
mówi Rudolf Widziszowski, prezes 
zarządu PEC w Gliwicach.

Dzięki inwestycji rocznie do at-
mosfery trafi o ponad 540 ton  

zanieczyszczeń gazowych mniej. 
Będzie to kolejna kotłownia 
w PEC, która dzięki wsparciu 
WFOŚiGW zostanie zaopatrzo-
na w instalację oczyszczania 
powietrza i spełni najsurowsze 
normy zawarte w europejskich 
konkluzjach BAT.

– Każda inwestycja, która 
przyczynia się do poprawy 
jakości powietrza w mieście, 
jest niezwykle cenna. Ta, którą 
realizować będzie nasze Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
z pewnością pozytywnie wpły-
nie na to, czym oddychamy. 

Miasto będzie wspierać każdą 
inicjatywę, która przyczyni się do 
lepszego traktowania naszego 
środowiska naturalnego. Gliwice 
muszą stawać się miastem coraz 
bardziej ekologicznym – mówi 
p.o. prezydenta Gliwic Janusz 
Moszyński.  (mf)

Ponad 7,8 mln zł w transzy na 2019 rok i niemal 3,8 mln zł w transzy na 2020 rok  pozyskał dla gliwickiego samorządu 
zarząd dróg Miejskich w Gliwicach w ramach dotacji z Funduszu dróg Samorządowych. Środki zostaną przezna-
czone na dofinansowanie inwestycji związanej z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do  
ul. Bojkowskiej. Umowę w tej sprawie podpisali 10 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach p.o. prezydenta Gliwic 
Janusz Moszyński i wojewoda śląski Jarosław wieczorek.
– To kolejny, bardzo ważny etap 
w kierunku sfinalizowania budowy 
całej tzw. południowo-zachodniej 
obwodnicy Gliwic, która pozwoli  
odciążyć układ komunikacyjny dziel-
nic okalających miasto i usprawni 
w przyszłości dojazd mieszkańców 
Trynku, Sikornika czy Sośnicy do stre-
fy ekonomicznej – podkreśla Janusz 
Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic.

Przypomnijmy, że wniosek 
o wielomilionowe dofinanso-
wanie budowy obwodnicy po-
łudniowej w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych został 
złożony przez gliwicki ZDM 
w kwietniu br. Dodatkowe środki 
z budżetu państwa mogły pozy-
skać inwestycje posiadające pra-
womocne decyzje budowlane 

lub przygotowany tzw. program 
funkcjonalno-użytkowy pozwa-
lający na ogłoszenie przetargu 
w trybie „projektuj – buduj”. 

Każda z gmin mogła złożyć po 
jednym wniosku na budowę lub 
przebudowę drogi gminnej oraz 
w tym samym zakresie na drogę 
powiatową.

W rozdaniu jesiennym, na 
podstawie wniosków złożonych 
na wiosnę AD 2019, Gliwicom 
udało się pozyskać dofinanso-
wanie na inwestycje związane 
z budową ul. Kozłowskiej (droga 
gminna; umowę w tej sprawie 
podpisano w Katowicach na 
początku listopada) oraz na 
budowę obwodnicy południo-
wej (droga powiatowa), której 
wykonawcą jest konsorcjum 

firm Eurovia Polska – PRUiM 
Gliwice. 

Roboty związane z tym przed-
sięwzięciem dotyczą łącznika od  
ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej 
– w śladzie ul. Okrężnej. Przewidy-
wane zakończenie prac (zgodnie 
z umową podpisaną w marcu br.) 
powinno nastąpić w listopadzie 
2020 roku. Koszt całej inwestycji 
to ok. 54,6 mln zł.  (kik)

inwestycja w ekologię

Blisko 12 mln zł na obwodnicę
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warto wiedzieć

1. Czy mogę 
zwrócić 
towar  
zakupiony  
w sklepie?

Kupując towar w sklepie stacjonar-
nym, nie mamy prawa do zwrotu 
nietrafionego zakupu. Jeśli jest on 
pełnowartościowy, a dokonaliśmy 
złego wyboru, tylko od dobrej woli 
sprzedawcy zależy, czy zwróci nam 
pieniądze, czy też wymieni go na 
inny, odpowiadający nam towar. 
Wiele sklepów, aby zjednać sobie 
klienta, daje nam takie prawo, 
lecz nie musi. Pamiętajmy zatem 
o przemyślanych zakupach! Warto 
zapytać wcześniej, czy w danym 
sklepie obowiązuje regulamin 
zwrotów i zapoznać się z jego 
warunkami. 

2. co  
z zakupami 
online? 

Wyjątkowe prawo do zwrotu towa-
ru jako konsumenci mamy wtedy, 
gdy zawieramy umowę poza loka-
lem przedsiębiorstwa (w domu, na 
pokazach) i na odległość, czyli np. 
przez Internet, z katalogu wysyłko-
wego, poprzez infolinię zakupową. 
Kupujemy wtedy „kota w worku”. 
Nie ma jak przymierzyć towaru 
i może okazać się, że towar jest 
dla nas za mały lub za duży. Stąd 
właśnie to wyjątkowe prawo do 
zwrotu bez podania przyczyny 
w terminie 14 dni. Przy umowach 
związanych z wydaniem rzeczy 
termin ten rozpoczyna się od 
chwili odbioru przez konsumenta 
zamówienia od przewoźnika (jeśli 
konsument wybrał opcję odbioru 
osobistego w sklepie, to od tej 
chwili). Konsumentem jest osoba 
fizyczna (prywatna), która zawiera 
z przedsiębiorcą umowę niezwią-
zaną bezpośrednio z prowadzoną 
przez nią działalnością zawodową 
lub gospodarczą.

3. jak skutecz-
nie zrezygno-
wać z zakupu 
dokonanego 
na odległość?

Należy pamiętać przede wszystkim 
o złożeniu oświadczenia o odstą-
pieniu od umowy. Można je zreda-
gować samodzielnie lub skorzystać 
z formularza. Najlepszą formą dla 
celów dowodowych jest pismo 
(polecony), które należy wysłać 
przed upływem 14 dni od odbio-
ru zakupionego towaru. Nie każdy 
towar jednak można zwrócić! To 
prawo nie ma zastosowania np. 
do rzeczy, które ulegają szybkie-

mu zepsuciu lub mających krótki 
termin przydatności, towarów 
wyprodukowanych na specjalne 
zamówienie (np. kalendarza czy 
kubka z przesłanymi przez nas zdję-
ciami), a także odpieczętowanych 
przez nas płyt z muzyką lub grami 
komputerowymi. Sprawdzajmy 
przesyłki przy kurierze! Jeżeli 
opakowanie jest uszkodzone, to 
należy je otworzyć przy kurierze 
i spisać protokół. Jeżeli nie możemy 
sprawdzić paczki w obecności ku-
riera, to otwierając ją, należy zrobić 
zdjęcia i najlepiej nagrać film. To-
war zwracamy najlepiej oddzielnie 
– niezwłocznie, jednak nie później 
niż 14 dni od dnia odstąpienia.

4. Czy mogę 
reklamować 
towar  
przeceniony?

Każdy towar, który okaże się 
wadliwy, możemy reklamować – 
oczywiście z wyjątkiem, gdy sami 
przyczyniamy się do wady (np. 
przez uszkodzenie mechaniczne, 
niewłaściwą konserwację itd.). 
Nie ma znaczenia, czy był to towar 
z wyprzedaży, w cenie promocyj-

nej znacznie niższej niż wyjściowa. 
Jednakże w przypadku, gdy cena 
została obniżona ze względu na 
jakąś konkretną wadę towaru, 
o której konsument zostanie po-
informowany (np. rysy na stoliku 
z ekspozycji), to w takim przypadku 
nie będziemy mogli reklamować 
tychże wad. Pozostałe wady, któ-
re ujawnią się w terminie 2 lat od 
wydania towaru – tak.

5. rękojmia, 
gwarancja, 
reklamacja –  
o co chodzi?

reklamacja to zgłoszenie wad to-
waru czy usługi i tryb dochodzenia 
odpowiedzialności od sprzedawcy/
gwaranta w związku z ujawnioną 
wadą fizyczną (niezgodnością 
towaru). rękojmia to ustawowa 
odpowiedzialność sprzedawcy. 
Nie jest nią żaden dokument, który 
wydaje nam sprzedawca. Rękojmia 
wiąże się z samym faktem zawarcia 
umowy sprzedaży. 

Każdy towar możemy reklamować 
w ramach rękojmi, ale nie każdy 
w ramach gwarancji. Dlaczego? 

Bowiem gwarancja jest dobrowol-
na, zatem nie każdy towar będzie 
miał dokument gwarancyjny. I tak 
np. jeśli kupujemy telefon w skle-
pie X i do tego urządzenia będzie 
dołączona karta gwarancyjna fir-
my Y (gwaranta), to w momencie 
stwierdzenia wady będziemy mieli 
wybór. Albo zareklamujemy ją 
u sprzedawcy w ramach rękojmi, 
a gwarancję schowamy głęboko 
do szuflady, albo skorzystamy 
z gwarancji na warunkach okre-
ślonych w karcie gwarancyjnej. 
Możemy w tym celu udać się 
bezpośrednio do punktu serwiso-
wego lub do sprzedawcy – wtedy 
zadeklarujemy reklamację z tytułu 
gwarancji. Sprzedawca będzie 
w takim przypadku jedynie po-
średnikiem pomiędzy konsumen-
tem a gwarantem. ważne! Wybór 
sposobu reklamowania zależy od 
konsumenta! 

6. Co lepsze: 
gwarancja 
czy rękojmia?

Co do zasady rękojmia może być 
korzystniejsza dla kupującego. 
Sprzedawca odpowiada wobec 

konsumenta za sprzedany towar, 
jeśli wada zostanie stwierdzona 
przed upływem 2 lat od momen-
tu jego wydania. W ramach rękoj-
mi możemy żądać naprawy, wy-
miany towaru, obniżenia ceny lub 
odstąpić od umowy, jeśli wada 
jest istotna. Przy pierwszej rekla-
macji odstąpienie jest ograniczo-
ne, jeśli sprzedawca niezwłocznie 
zaproponuje nam naprawę lub 
wymianę towaru. W przypadku 
gwarancji, która jest dobrowolna, 
czyli nie musi być udzielona – za-
równo uprawnienia konsumen-
ta, jak i czas odpowiedzialności 
określa dokument gwarancyjny, 
posiłkowo kodeks cywilny. Np. 
gwarant w przypadku wadliwości 
towaru zobowiązuje się do jego 
bezpłatnych napraw przez 12 
miesięcy. Zatem w przypadku 
zgłaszania wad z gwarancji mo-
żemy w przedstawionym przykła-
dzie żądać tylko napraw. ważne! 
Warto, zanim dokonamy wyboru 
(jeśli go mamy) sposobu reklama-
cji, zapoznać się z prawami, jakie 
nam przysługują. 

7. Czy przy 
reklamowa-
niu towaru 
muszę mieć 
paragon?

Paragon fiskalny nie jest nie-
zbędny do reklamowania towa-
ru z tytułu rękojmi, bowiem nie 
jest jedynym dowodem na to, 
że zakupiliśmy daną rzecz w da-
nym sklepie. Niemniej znacznie 
ułatwia złożenie reklamacji. 
Sprzedawca nie może nam od-
mówić przyjęcia reklamacji tylko 
dlatego, że nie mamy paragonu! 
Dowodem zakupu może być np. 
potwierdzenie płatności, wyciąg 
z rachunku bankowego, e-mail, 
świadkowie. Jednakże należy 
pamiętać, że to konsument musi 
udowodnić, iż zakupił daną rzecz 
u konkretnego sprzedawcy i nie 
minął termin reklamacji.

8. inna cena 
przy kasie, 
inna na 
towarze. 
Jakie mam 
prawa?

W takim przypadku, zgodnie 
z przepisami, konsument ma 
prawo do żądania sprzedaży 
towaru lub usługi po cenie dla 
niego najkorzystniejszej. 

Więcej informacji na Gliwice.eu 
(zakładka Miejski Rzecznik Kon-
sumentów) i www.prawakonsu-
menta.uokik.gov.pl.   (kik)

Grudzień to czas dużych i częstych zakupów, pełen świątecznych reklam i tłumów w galeriach handlowych. 
o nietrafioną decyzję nietrudno! Jak zwrócić zakupiony prezent, jakie prawa przysługują w przypadku za-
kupu towarów w internecie? o wyjaśnienia poprosiliśmy annę Nidzińską, Miejską rzecznik Konsumentów.

Grudniowy zawrót głowy
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Miejski rzecznik Konsumentów 
udziela porad i pomocy  
mieszkańcom Gliwic w siedzibie UM  
(ul. zwycięstwa 21, parter, pok. 008),  
codziennie w godzinach  
pracy urzędu

https://gliwice.eu
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
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Sylwestrowe koncerty roz-
poczną się o godz. 21.00. Na 
rozgrzewkę na pl. Krakowskim 
wystąpią trzy rockowe kapele 
z Gliwic. Chłopaki z Wiewiórki 
na Drzewie mają megapozy-
tywną energię! Grają wybu-
chową mieszankę rocka, reggae 
i ska. W tym roku otrzymali na-
grodę prezydenta Gliwic w dzie-
dzinie kultury. Muzyka Fyl Gut 
to prawdziwa, hardcore’owa 
petarda. Kroku dotrzyma im 
także kapela the tree. W obu 
zespołach śpiewają kobiety – 
wokalistki z zadziornym, rocko-
wym pazurem.

Później sylwestrową atmosferę 
podkręcą zaproszone gwiazdy. 

Na pl. Krakowskim wystąpi 
tomasz Makowiecki, do-
brze znany fanom muzyki 
alternatywnej kompozytor 
i tekściarz. dla gliwiczan 
wystąpi też Mietall waluś, 
znany z projektów Lenny 
Valentino i Negatyw. wa-
luś nagrywał w legendar-
nym studiu abbey road  
– tym samym, co wcześniej 
the Beatles.

Ostrą rockową jazdę fanom 
mocnego brzmienia zapewni 
titus, wokalista i gitarzysta 
kultowego zespołu Acid Drin-
kers. Tegoroczny sylwester nie 
zawiedzie także miłośników 
reggae, którzy będą bawić się 
na koncercie Sidneya Polaka. 
Scenę hip-hopową będzie re-
prezentował joka, śląski raper 
znany z formacji Kaliber 44. 
Będzie moc!  
 (mm)

z MiaSta / KoMUNiKat

rok 2019 pożegnamy 31 grudnia na placu Krakowskim. Gwiazdami wieczoru będą tomasz Makowiecki, 
Mietall waluś, titus, Sidney Polak i Joka. imprezę rozkręcą gliwickie zespoły rockowe – wiewiórka Na 
drzewie, Fyl Gut i the tree. Miasto Gliwice zaprasza!

Bardzo rockowy Sylwester
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w grudniu w arenie Gliwice poszalejemy na parkie-
cie w rytmie latino, rozgromimy znajomych podczas 
turnieju planszówek, a na deser będziemy pękać ze 
śmiechu podczas wieczoru komediowego.

W piątek 13 grudnia o godz. 
17.00 rozpoczną się zacięte 
rozgrywki w planszówkach. To 
będzie masa dobrej zabawy! 

A już w sobotę, 14 grudnia, 
w hali widowiskowo-sporto-
wej przy ul. Akademickiej 50 
spotkają się miłośnicy latyno-
skich pląsów do białego rana. 
Popularna potańcówka Latino 
Dance Night to propozycja dla 

tych, którzy chcą się rozgrzać 
w chłodny zimowy wieczór.

Lubicie dobry humor ze szczyptą 
absurdu? Jeżeli tak, stand-up Woj-
ciecha Leśniowskiego i Janusza 
Pietruszki to będzie komediowy 
strzał w dziesiątkę. Panowie roz-
śmieszą nas do łez już w niedzielę 
15 grudnia. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.
arenagliwice.com. (mm)

Planszówki,
swawole...
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Wiewiórka na Drzewie
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie 
określenia jednostek budżetowych, które gromadzą 
na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych 
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu spo-
rządzania planu finansowego, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ich zatwierdzania.

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Gliwice 
na 2020 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących 
wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020.

9. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 r. 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również 
trybu ich pobierania.

11. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie na-
dania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny.

12. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraź-
nej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów 
na ławników.

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na 2020 r.

14. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na 
prawach powiatu – Gliwice.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczące-
go Rady Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamiesz-
czony w Biuletynie Informacji Publicznej 12 grudnia br. 
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice” 
w kolejnym numerze, który ukaże się 19 grudnia br.

PLaNowaNY PorzĄdeK SeSJi radY MiaSta
do porządku sesji rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 19 grudnia 

2019 r., planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo 
w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, 
proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku 
jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/
Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

https://www.arenagliwice.com/
https://www.arenagliwice.com/
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warto wiedzieć

Gdybym był bogaczem… Nucę sobie czasami piosenkę ze „Skrzypka na dachu” i zawsze rozdzielam wirtualne 
bogactwo między przyjaciół i potrzebujących. Nie wiem, co pomyślałby o tym tewje Mleczarz, tytułowy bo-
hater powieści Szolema alejchema, na podstawie której stworzono melodyjne libretto i film. Jemu bardziej 
zależało na poprawie bytu swojej rodziny…
Życie w Anatewce (fikcyjnym 
sztetlu) w 1905 roku, na tere-
nie Imperium Rosyjskiego, nie 
było bowiem łatwe, a bogactwo 
znaczyło czasami zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życio-
wych. Akcja książki, musicalu 
i filmu „Skrzypek na dachu” 
dotykała również problemów 
rodzących się na styku dwóch 
różnych kultur: żydowskiej 
i rosyjskiej. 

W musicalu zderzenie prze-
pięknej melodii i słów piose-
nek ze skomplikowaną historią 
Rosji (m.in. ukazanym w fina-
łowej scenie wysiedleniem 
wszystkich Żydów z miastecz-
ka) łagodziło przygnębiający 
wydźwięk powieści. Zaska-
kująco wnosiło nawet dużą 
dawkę optymizmu! 

Do dziś niezmiennie bawi mnie 
jeden z końcowych dialogów: – 
Gdzie idziesz?... – Do Chicago 
w Ameryce. – W Ameryce?... 
A my do Nowego Jorku, też 
w Ameryce. Będziemy sąsiada-
mi! W ten sposób Tewje Mle-
czarz urósł do rangi symbolu 
radzenia sobie z trudami życia 
ponad wszystko, pozostając 
zarazem postacią jak z obrazów 
Chagalla: barwną, trochę niere-
alną, wręcz baśniową. 

Kreacja ta uczyniła filmową 
wersję musicalu z 1971 roku 
bardzo ciepłym (choć nieco 
melancholijnym), zdecydo-
wanie pozytywnym obrazem, 
który zasłużenie nagrodzono aż 
trzema Oscarami.

do „Skrzypka…” i jego 
historii wracałam myślami 
podczas listopadowego 
Forum Pamięci o Dziedzic-
twie Żydowskim w Polsce, 
zorganizowanego w domu 
Pamięci Żydów Górnoślą-
skich w Gliwicach.

Z tematyką konferencji (m.in. 
zapobieganie upływowi czasu 
i związanemu z nim powolnemu 
niszczeniu zabytków sepulkral-
nych kultury żydowskiej w Polsce) 
korespondowało szczególnie oto-
czenie odrestaurowanego domu 
przedpogrzebowego, w którym 
od kilku lat działa DPŻG – oddział 
Muzeum w Gliwicach. Piękna, 

urokliwa nekropolia żydowska 
wokół Domu, na terenie której 
obrośnięte bluszczem nagrobki 
(macewy) tworzą nastrój zadumy 
i refleksji, jest dobrym przykładem, 
jak z szacunkiem traktować takie 
miejsca.

Cmentarz w kulturze 
żydowskiej to miejsce 
szczególnie chronione. do 
czasu Sądu ostatecznego 
powinien dotrwać w sta-
nie nienaruszonym.

Dlatego np. przypadki ekshuma-
cji zwłok są dopuszczane tylko 
w szczególnych sytuacjach. Mając 
to na uwadze, lokalizowano groby 
tak, aby zaoszczędzić jak najwięcej 
miejsca. Minimalna odległość po-

między grobami w średniowieczu 
wynosiła sześć szerokości dłoni, 
czyli jeden łokieć. Po zapełnieniu 
cmentarza nasypywano ziemię 
tak, aby były możliwe następne 
pochówki. Dlatego praski cmentarz 
w pobliżu ul. Paryskiej, który jest 
najstarszym zachowanym kirku-
tem w Europie, ma miejscami aż 
12 warstw cmentarnych.

W przypadku gliwickiej nekropolii 
nie mamy takiej sytuacji. Cmentarz 
przy ul. Poniatowskiego powstał 
w 1902 roku, kiedy złagodzono 
wiele przepisów dotyczących grze-
bania zmarłych. Jego kompozycja 
to dziesięć kwater grzebalnych  
(z 524 nagrobkami) różnych roz-
miarów, zgrupowanych wzdłuż 
głównej alei. Formy architekto-
niczne grobowców nawiązują 

do różnych stylów historycznych 
– najczęściej spotykamy się z kla-
sycystycznymi rozwiązaniami, ale 
możemy wypatrzyć macewę 
z detalem secesyjnym. Ozdobne 
napisy są istotnym elementem 
żydowskich nagrobków.

w judaizmie nie wolno 
ukazywać postaci ludz-
kiej – można zastąpić ją 
symbolem, np. rękami ze 
złączonymi palcami: wska-
zującymi i kciukami.

Oznaczają one błogosławieństwo, 
dlatego często były umieszczane na 
grobach kapłanów. Ręka trzymają-
ca dzban to symbol lewitów. Kiedy 
naczynie zastąpi pióro, to wiado-
mość, że w tym miejscu leży pisarz. 
Motywy floralne lub zwierzęce są 
równie częste. W Gliwicach to 
słonecznik i róża, przetworzone 
secesyjnie. Dla zmarłych kobiet 
zarezerwowano wizerunek dwóch 
świec: zapalonych, zgasłych lub zła-
manych, bądź też umieszczonych 
w świeczniku. Tłumaczenie jest 
proste – to przecież kobiety w sza-
basie zapalają świece w menorze.

Na koniec wspomnę o intrygu-
jącym, choć niewystępującym 
w Gliwicach symbolu: wężu po-
łykającym własny ogon, zwanym 
uroboros. To symbol uniwersalny, 
spotykany także w innych kultu-
rach. Obrazuje destrukcję i od-
radzenie się, śmierć i narodziny, 
ciągłość wszechświata.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

architektura w roli głównej
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Wieloletnie badania terenowe 
w Świbiu, wsi w powiecie gliwic-
kim, przyczyniły się do odkrycia 
obecności w tym miejscu kultury 
w epoce żelaza. W grobach znale-
ziono przede wszystkim naczynia 
i biżuterię. Ekspozycję uzupełniają 
rysunki, mapy i plany.

Kuratorką wystawy „Halsztackie 
cmentarzyska kultury łużyckiej na 
Śląsku” jest Monika Michnik, która 
kieruje pracami Działu Archeologii 
gliwickiego muzeum. Wernisaż i hi-
storyczny wykład zaplanowano na 
piątek 13 grudnia o godz. 17.00 

w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a).  Ekspozycję  będzie  można 

zwiedzać  do  11  kwietnia  2020 
roku.  (mm)

kultura

Rok 2019 zapisze się w historii polskiej literatury jako rok, w którym Olga Tokarczuk otrzy-
mała Literacką Nagrodę Nobla. Z okazji tego wielkiego wyróżnienia dla polskiej autorki 
gliwickie kino Amok zaprasza na przegląd filmowy oparty na twórczości Tokarczuk.

Na  ekranie  Amoku  (ul.  Dolnych 
Wałów  3)  zobaczymy  wszystkie 
zrealizowane dotąd filmy oparte na 
tekstach Olgi Tokarczuk. Wśród nich 
będą dzieła inspirowane jej książ-
kami i opowiadaniami oraz według 
jej scenariusza. W sumie między  
13 a 15 grudnia pokazanych zostanie 
sześć filmów, z „Pokotem” w reżyse-
rii Agnieszki Holland na czele.

Projekcje będą rozpoczynać się 
o godz. 18.00. Można kupować 
bilety na pojedyncze seanse oraz 
karnety na cały przegląd. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć na 
stronie amok.gliwice.pl.   (mm)

Dwunastu przysięgłych obraduje nad wyrokiem w sprawie o morderstwo. Co zde-
cyduje „Dwunastu gniewnych ludzi”? Premiera spektaklu jest zaplanowana na  
12 grudnia w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
 „Dwunastu gniewnych ludzi” to 
trzymający w napięciu, psycho-
logiczny dramat sądowy. W gru-
pie ławników tylko jedna osoba 
ma  wątpliwości  co  do  winy. 
Teatralna publiczność premiero-
wo pozna ich wyrok w czwartek  
12  grudnia w  TMG  (ul. Nowy 
Świat 55–57).

Reżyserii teatralno-filmowej klasy-
ki podjął się Adam Sajnuk, twórca 
Teatru Konsekwentnego. W gli-
wickiej wersji do słynnego składu 
przysięgłych twórcy wprowadzają 
parytet – obok gniewnych mężczyzn 
zasiądą nie mniej gniewne kobie-
ty. Dyrekcja teatru zdobyła na tę 
przeróbkę specjalną zgodę agencji 

reprezentującej autora tekstu, Re-
ginalda Rose’a – to po prostu trzeba 
zobaczyć!

Premiera  rozpocznie  się o godz. 
19.00. Przedstawienie będzie można 
zobaczyć także 13, 14 i 15 grudnia. 
Informacje o biletach są dostępne 
na stronie teatr.gliwice.pl.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZwARTek 12 GRuDNiA

 ■ godz. 16.00: „Środowisko i rak – jak się mu prze-
ciwstawiać” – wykład prof. Wandy Baer-Dubow-
skiej  w  ramach  Wszechnicy  Polskiej  Akademii 
Umiejętności, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Krajobraz  kulturowy Górnego  Ślą-
ska” – wykład dr hab. Ilony Copik, Czytelnia Sztuki 
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Czy  tak  rzeczywiście  wygląda  Je-
rozolima? Czyli  synagoga  jako namiastka miejsc, 
które nie były osiągalne,  ale wszyscy o nich  sły-
szeli” – wykład Sławomira Pastuszki z cyklu „Słoń 
na ścianie... synagogi”, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: Artur  Andrus  –  koncert  w  ramach 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Centrum  
Edukacyjno-Kongresowe  Politechniki  Śląskiej  
(ul. Stanisława Konarskiego 18b)

 ■ godz. 18.00:  „Metropolis”,  reż.  F.  Lang  –  pokaz 
filmowy z muzyką na żywo, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Dwunastu  gniewnych  ludzi”,  reż.  
A.  Sajnuk  –  premiera  spektaklu,  Teatr  Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

PiąTek 13 GRuDNiA
 ■ godz. 16.30: „Zadrukowane choinki” – warsztaty 
plastyczne, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00: „Halsztackie  cmentarzyska  kultury 
łużyckiej  na  Śląsku”  –  wernisaż  wystawy,  Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „Gliwickie  przedszkolaki  dla miesz-
kańców” – koncert kolęd, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Aria Diva”, reż. A. Smoczyńska; „Żu-
rek”, reż. R. Brylski – projekcje filmowe w ramach 
przeglądu ekranizacji prozy Olgi Tokarczuk, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Xmas Tour” – koncert Sylwii Bana-
sik, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechni-
ki Śląskiej (ul. Konarskiego 18b)

sObOTA 14 GRuDNiA
 ■ godz. 10.00: „Świąteczne mydełka”  –  warsztaty 
rękodzieła, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 11.00: „Mamy talent!”,  reż. C.  Lo – Dobry 
czas z filmem i rodziną, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Action painting, dripping?” 
– zajęcia z cyklu „Na szlaku sztuki. O technikach 
artystycznych od antyku po współczesność”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00: „50  lat  Oddziału  Gliwickiego  PZF 
1969–2019” – wernisaż wystawy, Filia nr 1 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

 ■ godz. 16.00: „Katastrofa w Gibraltarze” – wykład 
Michała  Miwy-Młota  z  cyklu  „„Godzina  próby. 
Polacy  podczas  II  wojny  światowej”,  Willa  Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Glicynia”,  reż.  I.  Kiszczak;  „Noc 
w Mariandzie”, reż. M. Chlupáček, M. Hamplová, 
M. Hradecký; „Zniknięcie”, reż. A. Uryniak – pro-
jekcje  filmowe  w  ramach  przeglądu  ekranizacji 
prozy Olgi  Tokarczuk,  Scena  Bajka  –  Kino  Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

NieDZieLA 15 GRuDNiA
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki” – świąteczne warsztaty, Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 16.00: „Kolęda (w) Muzeum” – świąteczny 
koncert, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Pokot”, reż. A. Holland – projekcja 
filmowa  w  ramach  przeglądu  ekranizacji  prozy 
Olgi Tokarczuk, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PONieDZiAłek 16 GRuDNiA
 ■ godz. 18.00: Grażyna Łobaszewska – koncert jazz- 
owy,  Klub  Pracowników  Politechniki  Śląskiej  
(ul. Banacha 3)

śRODA 18 GRuDNiA
 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Pawłem Kopi-
jerem, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

fo
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Zbiory Muzeum w Gliwicach wzbogaciły się o nowe zabytki – podczas wykopalisk odkryto 
cmentarz z czasów kultury łużyckiej. Cenne eksponaty będzie można obejrzeć w willi 
Caro od 14 grudnia.

ślady kultury łużyckiej

Proza Tokarczuk na ekranie
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„Dwunastu gniewnych ludzi”, reż. A. sajnuk

„Pokot”, reż. A. Holland

Teatralny proces

http://amok.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
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oGłoSzeNia
oferty pracy

Komendant Straży  
Miejskiej w Gliwicach,  

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

ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamknię-
tej kopercie do pokoju 114B w siedzibie Straży Miej-
skiej w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 
13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną  

na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za dostarczone w ter-
minie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres 
w terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowany na stronie 
internetowej www.smgliwice.pl, zakładka BIP – NA-
BORY. Publikacja wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 19 grudnia 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 32/338-19-72, wew. 83.

komunikaty

Przedsiębiorstwo 
wodociągów  
i Kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa fabrycznie nowego  
samochodu specjalistycznego  

do czyszczenia kanalizacji.
termin składania ofert:  

8 stycznia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

8 stycznia 2020 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.pwikgliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzo-
nego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1843), 
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

dostawa fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych.

termin składania ofert:  
7 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.

Szczegółowe informacje dostępne na  
stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Informacje dotyczące zamówienia można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-01-04.

Urząd Miejski  
w Gliwicach informuje,

iż od 24 do 26 grudnia 2019 r.,  
1 stycznia 2020 r. oraz  

od 4 do 6 stycznia 2020 r. Urząd Stanu 
Cywilnego w Gliwicach będzie nieczynny.
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie for-
malności związane z pochówkiem (w zakładzie 
pogrzebowym, u administratora cmentarza),  
a zgłoszenia zgonu dokonać w dniach 27 grud-
nia 2019 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 
15.00, 2 stycznia 2020 r.(czwartek) w godzi-
nach od 8.00. do 17.00 oraz 7 stycznia 2020 r. 
(wtorek) w godzinach od 8.00 do 16.00.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem 
zgonu można działać osobiście lub przez 
pełnomocnika, pełnomocnictwo pisemne 
(wzór pełnomocnictwa do pobranie na stro-
nie www.gliwice.eu).

wydział Księgowości 
Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach informuje, 
że 31 grudnia, kasy Urzędu Miejskie- 
go będą czynne krócej w lokalizacji:
 w budynku przy ul. zwycięstwa 21 

– w godz. od 8.00 do 14.00,
 w budynku przy ul. Jasnej  

– w godz. od 8.00 do 15.00.
Różnica w godzinach przyjmowania wpłat 
w wyżej wymienionych lokalizacjach jest 
spowodowana tym, że w budynku przy  
ul. Jasnej przyjmowane są przez pracow-
ników jedynie wpłaty obsługiwane bezgo-
tówkowo. W związku z tym w lokalizacji 
tej nie jest przeprowadzana obligatoryjna 
inwentaryzacja gotówki. 
Za powstałe z tego powodu utrudnienia 
przepraszamy.

informacje

Miejski zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c, 
zatrudni pracownika na 

stanowisku konserwatora – elektryka 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: 
• kryta pływalnia MEWA, ul. Mewy 36 – 1 etat.
wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• co najmniej 5-letni staż pracy,
• uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie do 1 kV,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumien-

ność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne,
• staż pracy na podobnym stanowisku.
do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń 

technicznych,
• bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu 

na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz terenu obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej 

pływalni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 13 grudnia 2019 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Przedsiębiorstwo 
remontów Ulic 
i Mostów S.a. 
w Gliwicach  

zatrudni osoby na stanowisko:
specjalisty ds. przygotowania 

kontraktów budowlanych.
Minimalne wymagania:
• wykształcenie średnie,
• min. 2–3-letnie doświadczenie zawodowe 

przy wykonywaniu kosztorysów budowlanych,
• mile widziana znajomość przepisów i ustaw 

z branży budowlanej,
• umiejętność obsługi podstawowych progra-

mów komputerowych, 
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,

• dobre umiejętności komunikacyjne.
obowiązki:
• wykonywanie kosztorysów budowlanych,
• prowadzenie dokumentacji kosztorysowej 

i budowlanej,
• współpraca z oferentami.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone 
są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl, dokumen-
ty można również przesłać pocztą tradycyjną lub 
dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A., 
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-
-40-00.
Składane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”. 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postę-
powań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

dyrektor zespołu Szkół  
ogólnokształcących nr 5 im. armii Krajowej 

w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne  
stanowisko urzędnicze 

SPecjaLiSty  
– SPrawY PłaCowo-KSiĘGowe.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34.
wymiar etatu: pełny etat.
i. wymagania związane ze stanowiskiem pracy.
wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, ust. 1 i 3 usta-

wy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile widziana znajomość 

programu MS Excel, VULCAN, Płatnik),
• znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Kodeksu Pracy,
• sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.
ii. wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrud-

nienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, pełnej 

zdolności do czynności prawnych.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
iii. informacje o warunkach pracy na stanowisku.
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekra-
nowym, w obiekcie przystosowanym dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane 
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU  
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r., nr 223, poz. 1458)”.
iV. do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac zgodnie 

z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń 

oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych,
• wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbiorczych, po-

trąceń, zestawień do banku,
• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników szkoły,
• dostarczanie pracownikom informacji o uzyskanych przez nich 

dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 
rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
• dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wykonania,
• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji ZUS,
• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i sporządzanie sprawozdań 

w wersji elektronicznej,
• prowadzenie księgi rachunkowej Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą oraz obowiązującym 
regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie dokumentów 
księgowych do księgowania pod względem formalnym i ra-
chunkowym,

• rozliczanie wydatków strukturalnych,
• dbałość o przestrzeganie terminu płatności faktur i pozosta-

łych zobowiązań,
• kontrola pod względem merytorycznym i wypłata stypendiów 

i wyprawki szkolnej,
• wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora szkoły.
V. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnospraw-
nej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Vi. termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać do 13 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34, w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty – sprawy 
płacowo-księgowe”. 
otwarcie kopert nastąpi 16 grudnia 2019 r. o godz. 10.00.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu doku-
mentów do sekretariatu ZSO nr 5 im. AK w Gliwicach.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy 
spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. 
O terminie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie. 
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-25-01.
Vii. dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-

dowych (DzU 223, poz. 1458 z późn. zm.) publikacji w BIP podle-
gają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru 
oraz osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatrywane,
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech 

miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
• ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie 

internetowej BIP, w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gli-
wice”, na stronie internetowej szkoły – www.zso5.gliwice.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 im. AK w Gliwicach,

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.

nabór nr  
Kd.210.52.2019.KS-5

Urząd Miejski  
w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w wydziale Księgowości  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy 
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 30 grudnia 2019 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50. 

Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji 

odpadów Sp. z o.o.,   
44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

dostawę i montaż ściany z bloków 
betonowych na terenie  

kompostowni na składowisku odpa-
dów w Gliwicach przy ul. rybnickiej. 

termin składania ofert:  
13 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
13 grudnia 2019 r. o godz. 9.30

Pełna treść dostępna jest na  
www.skladowiskogliwice.pl

http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.pwikgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.zso5.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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● elektromonter 
wykształcenie zawodowe elektryczne; roczny staż pracy na 
ww. stanowisku; uprawnienia SEP; praca elektromontera 
przy utrzymaniu ruchu kotłowni przemysłowej w Zakładzie 
Cieplnym w Pyskowicach; 

● specjalista do spraw rozliczeń 
wykształcenie związane z księgowością; rok doświadczenia 
zawodowego; komunikatywność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole; zakres obowiązków: rozli-
czanie przesyłek, prace biurowe; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● przepalacz złomu 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe: 
mile widziane; przepalanie złomu; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Knurów;

● specjalista do spraw kadr i płac 
wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracja, prawo, 
zarządzanie zasobami ludzkimi); doświadczenie zawodowe 
min. 2 lata na podobnym stanowisku; znajomość przepi-
sów prawnych z zakresu prawa pracy, naliczania wynagro-
dzeń; znajomość przepisów dot. ustalania składek i podat-
ków oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu; zakres 
obowiązków: obsługa programu Płatnik, prowadzenie dok. 
pracowniczej; nadzór nad terminowym wykonywaniem 
badań przez pracowników; planowanie i bieżąca analiza 

wykonywania planu szkoleń; wykonywanie analiz i spra-
wozdań dot. zatrudnienia i szkoleń; prowadzenie spraw 
socjalno-bytowych; rozliczanie czasu pracy; sporządzanie 
listy płac z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, 
zasiłków ZUS oraz dekretów księgowych, poleceń przelewu 
wynagrodzeń; wykonywanie obowiązków Płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz pobór składek 
na ubezpieczenia; prowadzenie rozliczeń ZUS; obsługa 
polis grupowego ubezpieczenia na życie; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● spawacz – monter 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie zawodowe; 
uprawnienia SEP mile widziane; uprawnienia spawalnicze; 
zakres obowiązków: prace montażowe w zakresie budowy 
kontenerów biurowych, montaż i naprawy w kontenerach; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Chudów;

● archiwista 
wykształcenie średnie/wyższe, kierunek: administracja, 
ekonomia, archiwistyka; staż pracy: 1 rok; doświadczenie 
w pracy w administracji publicznej; kurs kancelaryjno-ar-
chiwalny; zakres obowiązków: przejmowanie z komórek 
organizacyjnych akt oraz sprawdzanie ich zgodności ze 
spisem zdawczo-odbiorczym, udostępnianie akt i innej 
dokumentacji przechowywanej w składnicy akt do celów 
służbowych, współpraca z właściwym Archiwum Państwo-
wym; jedna zmiana; 1/2 etatu; umowa na zastępstwo; 
miejsce pracy: Pyskowice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12, od poniedziałku 

do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 5 grudnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nierucHomoŚcioferty pracy

nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe  

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  

ochraniany przez profesjonalną firmę 

oraz monitorowany telewizją  
przemysłową 24 h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

dojazd drogową trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice,  

tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
miasta Gliwice, 

których organizatorem jest  
zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są 

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

UL. wroCławSKa 24, lokal nr 2, parter,  
pow. 18,75 m2, 1 pokój, łazienka z wC, przed-
pokój z aneksem kuchennym, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 49 500,00 zł
wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 17 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2019 r.

UL. StrzeLCÓw BYtoMSKiCH 19, lokal nr i, 
parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do gen. remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 000,00 zł
wadium:1100,00 zł
termin oględzin: 17 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 
9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2019 r.

UL. rYBNiCKa 9, lokal nr 6, ii piętro, pow.  
19,54 m2, 2 pomieszczenia, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 9 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 900,00 zł
wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 18 grudnia 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 7 stycznia 2020 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 45C w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.

UL. KozieLSKa 13, garaż nr 2, parter, pow. 
15,45 m2, 1 pomieszczenie, garaż do gen. re-
montu
termin przetargu: 9 stycznia 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 19 grudnia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.10 
(dodatkowy termin oględzin: 7 stycznia 2020 r. od godz. 
10.00 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.

UL. wYSzYŃSKieGo 14B, lokal nr ii, parter,  
i piętro, pow. 363,85 m2, wiatrołap, sala 
sprzedaży i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, po-
mieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
wC, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 20 lutego 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 896 200,00 zł
wadium: 44 900,00 zł
termin oględzin: 14 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
5 lutego 2020 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 18 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 8.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 14 lutego 2020 r.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 591–598/2019 do 20 grudnia 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej wojewody Śląskiego w Biu-
letynie informacji Publicznej został po-
dany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• od nr. 245/2019 do nr. 254/2019  

do 18 grudnia 2019 r.,
• nr 256/2019 i nr 257/2019  

do 23 grudnia 2019 r.,
• nr 259/2019 do 23 grudnia 2019 r. 

przeznaczoną do wydzierżawienia,  
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 27/SP/2019 do 24 grudnia 2019 r.

zarząd Budynków Miejskich 
ii towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego 

na wysokość stawki czynszu za najem lokali 
użytkowych przy:

1. ul. Świętojańskiej 5B (iii piętro),  
pow. 46,09 m2. 

termin składania ofert:  
17 grudnia 2019 r. do godz. 14.30.
2. ul. Lipowej 14 (iii piętro),  

pow. 14,83 m2.
termin składania ofert:  

17 grudnia 2019 r. do godz. 14.30.
Miejsce składania ofert:  

siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.
Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

zarząd Budynków Miejskich i towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy dolnych wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na garaż położony przy:
i PRzetaRG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 8 stycznia 2020 r. (środa) 
od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, 
i piętro w siedzibie zBM i tBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. dolnych wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 
10.00, w pokoju 121 – sala narad, i piętro w siedzibie  
zBM i tBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. dolnych wałów 11.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – 

kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, 
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy 
będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego prze-
targ. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu/garażu, treścią regulaminu prze-
targu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta 
Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzier-
żawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pro-
wadzonej przez ministra właściwego do spraw gospo-
darki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 
– ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego 
oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w Dziale 
Lokali Użytkowych w godzinach urzędowania, pok. 106, 
ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone, upoważniającej ją do podejmo-
wania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy/garaż.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

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

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

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

• Prace remontowe i modernizacyjne związane z przy-
gotowaniem lokalu/garażu do użytkowania, najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową najmu. 

Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator za-
strzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania 
lokalu/garażu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
19 grudnia 2019 r. (czwartek):
1. ul. Jagiellońska 1-1a/Piwna 2-2a-2B zG/G-3 – godz. 
10.00 – 10.15.

1. ul. Jagiellońska 1-1a/Piwna 2-2a-2B zG/G-3, garaż o powierzchni 13,50 m2 
(działka nr: 281, obręb: Centrum, GL1G/0003426084), lokal nie ma niezależnego zasilania w energię elektryczną, istniejący 
podlicznik można podłączyć do sieci energetycznej po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej – najemca winien 
wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, stan techniczny lokalu – garażu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 7,20 zł
wadium: 292,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

http://www. pup.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://zbmgliwice.pl/
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I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności:

• lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego wła-
sność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej  
44,41 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 
3,74 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chod-
kiewicza 10, wraz z udziałem wynoszącym  
249/10 000 w częściach wspólnych budynku  
i w prawie własności gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, obręb zatorze, 
objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5,  
o łącznej powierzchni 2206 m2. 

termin przetargu: 9 stycznia 2020 r. o godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, pokój  
nr 18
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
120 900 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) niniejsza transakcja 
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
wadium: 12 090 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2020 r.
termin oględzin: 16 grudnia 2019 r. w godz. 14.30–15.00.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności:

• lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego wła-
sność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej  
36,49 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 
2,89 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Chod-
kiewicza 14 wraz z udziałem wynoszącym  
204/10 000 w częściach wspólnych budynku  
i w prawie własności gruntu, obejmującego działki 
geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, obręb zatorze, 
objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5,  
o łącznej powierzchni 2206 m2. 

termin przetargu: 9 stycznia 2020 r. o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, pokój  
nr 18
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
105 500 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) niniejsza transakcja 
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
wadium: 10 550 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2020 r.
termin oględzin: 16 grudnia 2019 r. w godz. 14.30–15.00.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako:

• działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, położo-
nych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice. działka nr 106, obręb 
Kłodnica, użytki: riiib – grunty orne; B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,3592 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00046746/2; działka nr 107, obręb Kłod-
nica, użytek: riVa – grunty orne, o pow. 0,1866 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00036327/6; działka  
nr 111, obręb Kłodnica, użytki: riVa – grunty or-
ne; B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne tereny 
zabudowane, o pow. 1,0470 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036328/3. łączna powierzchnia gruntu 
ww. działek wynosi 1,5928 ha.

termin przetargu: 14 stycznia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 311 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 331 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości obejmującej:

• zabudowaną dz. nr 607/3, obręb Kłodnica,  
nr Kw GL1G/00032306/5, na której posadowiony 
jest zabytkowy budynek byłego dworku o po-
wierzchni użytkowej 486 m2, wpisany do rejestru 
zabytków pod nr a/1205/74. działka o powierzch-
ni 1,0432 ha, (użytek B – tereny mieszkaniowe  
i Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), poło-
żona przy ul. dworskiej w Gliwicach.

termin przetargu: 14 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 278 000,00 zł
wadium: 127 800,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174) nieruchomość zabudowana zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 68 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 z późn. zm.).
termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 r.

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

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

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

nieruchomości. 
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

udzielają pracownicy wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierucHomoŚci  
na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  

których organizatorem jest wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

iii ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaż prawa własności nieruchomości.
13 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a,  
w sali nr 18, rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 204 
i 205/1, obręb Czechowice zachód, położonej w Gliwicach przy ul. toszeckiej 183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
374 000,00 zł*
wadium: 37 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3740,00 zł
*Cena nieruchomości, tj. 246 540,80 zł (co sta-
nowi 65,92% ceny) zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.). W pozostałej części, cena nierucho-
mości, tj. 127 459,20 zł (co stanowi 34,08% ceny) 
zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i Kw:
• działka nr 204, obręb Czechowice 

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

• działka nr 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, użytek B – tereny mieszkanio-
we, pow. 0,0966 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. opis przedmiotu przetargu.
Nieruchomość położona jest w północ-
nej części miasta Gliwice, przy ul. To-
szeckiej 183 (droga wojewódzka nr 901). 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa, drobne punkty handlowo
-usługowe. Nieruchomość zabudowana 
(w ok. 5%) budynkiem o charakterze 
mieszkalno-usługowym oraz budynkiem 
gospodarczym. W pozostałej części działki 
porośnięte są dziko rosnącą roślinnością 
trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. 
Teren częściowo ogrodzony. Kształt dzia-
łek regularny, zbliżony do wydłużonego 
prostokąta. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 
205/1, obręb Czechowice Zachód, znajdują 
się 3 budynki, jednakże w terenie ww. dział-
ka zabudowana jest budynkiem mieszkal-
no-usługowych (ul. Toszecka 183) i jednym 
budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalno-usługowy to budynek 
wolnostojący, niepodpiwniczony, jedno-
kondygnacyjny z poddaszem nieużytko-
wym. Wykonany w technologii tradycyjnej. 
Budynek składa się z lokalu mieszkalnego 
o pow. użytkowej 65 m2 i lokalu użytko-
wego o pow. użytkowej 24,7 m2. Stan 
techniczny i funkcjonalny ocenia się jako 
zły. Budynek został wyłączony z użytko-
wania. Przedmiotowy budynek w całości 
położony jest po stronie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, po której nie jest dopuszczo-
ne wznoszenie budynków. Oznacza to, że 
w przypadku rozbiórki budynku nie będzie 
możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki 
położony jest budynek gospodarczy o pow. 
zabudowy ok. 10 m2, wykonany z pustaków. 
Budynek został wyłączony z użytkowania.   
Skomunikowanie nieruchomości może od-
bywać się zjazdem istniejącym. Z uwagi na 
fakt, że zjazd zlokalizowany jest w zasięgu 
oddziaływania skrzyżowania, na terenie 
działki może być prowadzona działalność 
nie wymagająca dużego ruchu pojazdów. 
Ewentualna realizacja inwestycji na powyż-
szym terenie winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki 
włączenia ruchu drogowego z działki do 
drogi publicznej należy rozpatrywać in-
dywidualnie, gdyż uzależnione są one od 
natężenia ruchu, które będzie generować 
inwestycja oraz innych nieznanych na chwi-
lę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność prze-
syłu po działce nr 204 w zakresie kanali-
zacji sanitarnej wraz ze strefą ochronną 
o łącznej pow. gruntu objętą służebnością 
wynoszącą 61,57 m2 na rzecz Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księ-
dze wieczystej nr w GL1G/00014972/2 
w dziale III – elektroniczny dostęp do tre-
ści księgi wieczystych na stronie: https://
ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice 
Zachód, zlokalizowana jest wiata przy-
stankowa i fragment chodnika wzdłuż 
ul. Toszeckiej. W związku z powyższym, 
przed jej zbyciem, zostanie ustanowiona 
nieodpłatna i nieograniczona w czasie słu-

żebność gruntowa na rzecz Miasta Gliwice, 
polegająca na prawie korzystania z części 
nieruchomości niezbędnej do korzystania 
z wiaty przystankowej oraz jej eksploatacji 
i modernizacji, o pow. ok. 10 m2.
Ponadto przy wschodniej granicy działki  
nr 204 znajduje się punkt oświetleniowy 
wraz z kablem elektroenergetycznym 
zasilającym oświetlenie, będące wła-
snością firmy Tauron Dystrybucja Serwis 
S.A., stanowiący element miejskiej sieci 
oświetleniowej.
Od północy działka nr 204 graniczy z działką 
nr 418, obręb Czechowice Zachód, stano-
wiącą rów melioracyjny. Przyszły właściciel 
nie może wykonywać żadnych prac w od-
ległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje 
również zakaz zabudowy i grodzenia w od-
ległości 3 m od skarpy.
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez te-
ren przedmiotowych działek przebiegają 
następujące sieci: elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodo-
ciągowa. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzenia jakichkol-
wiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia wła-
ściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Miasto Gliwice planuje w przyszłości 
realizację trasy rowerowej nr 9 wzdłuż  
ul. Toszeckiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nie-
ruchomość. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania.
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, położone są na terenie, na którym 
od 31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice”. Plan uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja  
2014 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka 
nr 205/1 oraz przeważająca część działki 
nr 204 znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem 2mnU opisanym jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 
znajduje się na terenie oznaczonym sym-
bolami 8znW opisanym jako tereny zieleni 
niskiej i wysokiej związanej z dolinami 
cieków wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 
3WSc opisanym jako tereny wód po-
wierzchniowych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1MNU do 5MNU obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna,

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

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

miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych,

e) zieleń towarzysząca i ogrody przy-
domowe,

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

terenów:
(…)

b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondy-

gnacji nadziemnych,

d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi 
związane z obsługą pojazdów i warsz-
taty,

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

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

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

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

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

a) wody śródlądowe płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez 

budynków.
Dla całego obszaru planu wyznaczona 
została strefa „OW” obserwacji archeolo-
gicznej. Ponadto obszar planu położony jest 
w całości w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 
204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, 
oraz z uwagi na wyznaczoną na terenie 
2MNU linię zabudowy, a także istniejący 
w sąsiedztwie rów melioracyjny, zagospo-
darowanie ww. działek zgodnie z planem 
może być ograniczone.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 13 stycznia 2020 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 18.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności przedmiotowej nierucho-
mości odbył się 29 lipca 2019 r. i zakończył 
wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności przedmiotowej nie-
ruchomości odbył się 18 listopada 2019 r. 
i zakończył wynikiem negatywnym. 
5. wadium.
Wadium w wysokości 37 400,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gli-
wice najpóźniej 8 stycznia 2020 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisem-
ną dyspozycją,

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

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywa-
na nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego (w przypadku oso-
by prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

7. dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-470/19 z 27 marca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako niezabudo-
wana działka nr 204 i zabudowana dział-
ka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, 
o łącznej powierzchni 0,3932 ha, położo-
nej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, 
z KW nr GL1G/00014972/2, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządze-
nia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszą-
cy własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 12 lutego 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów  
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości  
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
7.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19 
z 27 marca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338- 
-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

iNForMaCJa SzCzeGÓłowa o oCHroNie daNYCH oSoBowYCHzBieraNYCH Przez UrzĄd MieJSKi w GLiwiCaCH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy 
w celu realizacji obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa w związku 
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu 
rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 ro-
ku o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również 
w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami 

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

• realizacji innych obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa w związ-
ku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych 
w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 
ustawy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o sta-
nie załatwienia spraw, do czego jesteśmy 

zobowiązani ustawą o dostępie do infor-
macji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywil-
noprawnych i z zakresu prawa pracy – 
w takim przypadku, niepodanie danych 
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej 
wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach 
ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: 
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony 
danych. Osoby niekorzystające z poczty elek-
tronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w In-
formacji Głównej w  holu urzędu od strony 
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej 
oczekują odpowiedzi i podając dane kon-
taktowe niezbędne do sposobu udzielenia 
odpowiedzi.

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

swoich danych osobowych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwa-
rzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbie-
ranych za zgodą można również cofnąć 
zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie danych osobowych do 
momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy 
prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, 
której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w spo-
sób zautomatyzowany do innego administra-
tora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie pu-
blicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej.Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone 
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach lub wysyłać korespondencję elektro-
niczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przepisy szcze-
gólne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi 
związane z realizacją wymienionych upraw-
nień – wówczas zostaniecie Państwo o tym 
poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, 
ma również prawo wniesienia skargi na prze-
twarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych 
danych może uniemożliwić załatwienie 

sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost 
z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jed-

nostkom organizacyjnym, w celu wyko-
nywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli prze-
pis prawa nakłada na prezydenta miasta 
obowiązek udostępnienia lub podania do 
publicznej wiadomości przetwarzanych 
danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych lub z prze-
pisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).  

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

oGŁaSZa

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://ekw.ms.gov.pl
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
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oGłoSzeNia
nierucHomoŚci

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Jałowcowej w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 330, obręb Szobiszowice, pow. 0,0694 ha, 

Kw nr GL1G/00029664/8, użytek B – tereny miesz-
kaniowe.

opis przedmiotu przetargu.
Działka położona przy ul. Jałowcowej w Gliwicach. Są-
siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na. Kształt działki regularny, teren płaski, niezagospoda-
rowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Działka 
ogrodzona – płot należący do działek sąsiednich, brama 
wejściowa do działki.  
Istnieje możliwość skomunikowania dz. nr 330, obręb 
Szobiszowice, z włączeniem nowym zjazdem do ulicy 
Jałowcowej w Gliwicach. Odcinek ulicy Jałowcowej od 
posesji nr 50 w kierunku północnym nie jest urządzony, 
tj. droga nie jest wykonana z kostki betonowej jak na 
poprzedzającym fragmencie, a ma jedynie utwardzo-
ną nawierzchnię. Odwodnienie terenu działki w gestii 
właściciela. Istnieje możliwość odwodnienia przedmio-
towej działki do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w ul. Jabłoni. Kanalizacja deszczowa w ul. Jabłoni znajduje 
się w administrowaniu PWiK Sp. z o.o., do którego należy 
wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 
na odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowej 
nieruchomości. W granicach przedmiotowej działki prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.
Z mapy ewidencyjnej wynika, iż na terenie działki znajduje 
się fragment infrastruktury kanalizacji sanitarnej budynku 
usytuowanego przy ul. Jabłoni 25, a w pobliżu działki 
zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: elektroener-
getyczna, wodociągowa i kanalizacji.
Zgodnie z Koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach pla-
nuje się przyszłościowo, po zachodniej stronie przedmio-
towej działki, budowę odcinka trasy rowerowej nr 12.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 330, obręb Szobiszowice, położona jest na 
terenie, na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Żerniki 
Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010  
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka nr 330, obręb 
Szobiszowice, znajduje się na terenie opisanym symbo-
lem: 28mn – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do 56MN 
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem 
mieszkalnym lub w budynkach wolnostojących,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomoc-
nicze z wyjątkiem inwentarskich),

c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.

Przedmiotowa działka położona jest w strefie „B3” po-
średniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 239 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174).
Minimalne postąpienie: 2400,00 zł
termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 13 lutego 2020 r. 
wadium.
Wadium w wysokości 24 000,00 zł należy wnieść w for-
mie 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 330, 
obręb Szobiszowice oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 

Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
8 stycznia 2020 r. 

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

dodatkowe informacje.
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1373/19  
z 31 października 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości obejmującej działkę nr 330, obręb Szobi-
szowice, wpisaną do KW GL1G/00029664/8, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2910, zapisami księgi wie-
czystej nr GL1G/00018639/4 oraz stanem faktycznym 
działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje 
działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1373/19 
z 31 października 2019 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, 
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00;  
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrześ- 
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
4 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 18, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 424 obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach przy ul. Słonecznej/zachodniej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 90 500,00 zł
wadium: 9050,00 zł
Minimalne postąpienie: 910,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 424, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – grunty or-

ne, pow. 0,0323 ha, księga wieczysta nr GL1G/00024212/0.
2. opis przedmiotu przetargu.
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Teren 
płaski, ogrodzony. Działka pokryta zielenią niską. Kształt 
działki zbliżony do prostokąta. Na działce znajduje się drew-
niany obiekt gospodarczy, który jest nieewidencjonowany.   
Z uwagi na niewielką powierzchnię nieruchomości oraz jej 
szerokość (ok 11 m), zabudowa budynkiem mieszkalnym 
wolnostojącym (zgodnym z obowiązującym planem miej-
scowym) jest prawie niemożliwa. 
Skomunikowanie działki nr 424, obręb Przedmieście, jest 
możliwe poprzez dojazd na działce gminnej nr 814, ob-
ręb Przedmieście, do dróg publicznych ul. Słonecznej lub  
ul. Zachodniej, w miejscu istniejących włączeń. Ewentualna 
realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia ruchu 
drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać 
indywidualnie, gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, 
które będzie generować inwestycja oraz innych nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w dalszej odległości. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona jest na 
obszarze, na którym od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż połu-
dniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4 mn opi-
sanym jako tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MN do 29 MN 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 

i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) zieleń i ogrody przydomowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wyklu-

czeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produk-
cyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie 
ruchu samochodowego,

b) zieleń i przydomowe ogrody,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ponadto przedmiotowa nieruchomość jest położona 
w granicach:
• strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 

źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 4 lutego 2020 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
5. wadium.
Wadium w wysokości 9050,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 

7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 424, obręb 
Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 29 stycznia 2020 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

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

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie na-
bywana nieruchomość,

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

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

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

7. dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1029/19 z 6 sierpnia 
2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości oznaczonej geodezyjnie jako niezabudowana 
działka nr 424, obręb Przedmieście, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Słonecznej/Zachodniej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 5 marca 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338- 
-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).
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1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obo-
wiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku 
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg 
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

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

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

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu 
prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych unie-
możliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: 
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby nieko-
rzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej  
w  holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia 
odpowiedzi.

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

wych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oso-
bowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektro-
niczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień 
– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może unie-
możliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost 
z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, 
str. 1).  
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