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DRuGa stRoNa W oBiektyWie

20 lutego ruszą zapisy na aqua aerobik dla seniorów w wieku 65+. W tym 
roku zajęcia będą się odbywać wyłącznie na Sikorniku na basenie „Mewa”  
(ul. Mewy 36), równolegle w dwóch grupach. Zapisy będą prowadzone w siedzibie  
GCOP – COK „Perełka” przy ul. Studziennej 6. Terminy zapisów: czwartek 20 
lutego (9.30–12.00), poniedziałek 24 lutego (9.30–12.00), środa 26 lutego (godz. 
13.00–16.00). Do zapisu niezbędny będzie adres zamieszkania, nr PESEL oraz 
nr telefonu uczestnika zajęć. Wstęp na trening jest bezpłatny, ale liczba miejsc 
(360) ograniczona! Decyduje jak zawsze kolejność zgłoszeń. (fot. UM Gliwice)

Mało ruchu, niewłaściwa dieta, ciężki plecak... Nawet co trzecie dziecko w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym może mieć problemy z kręgosłupem! W jaki 
sposób temu zaradzić? Na pewno warto skorzystać z bezpłatnych przesiewowych 
badań postawy dzieci, organizowanych 4 marca w gabinetach terapeutyczno-
-rehabilitacyjnych MARGA (ul. Hoblera 10). Zapisy są prowadzone pod nr. tel. 
505-098-653, od poniedziałku do piątku w godz. 14.30–19.30. Liczba miejsc jest 
ograniczona! (fot. Freepik)

Tai chi to zajęcia, które od kilku lat cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców. 
To aktywność, która łączy gimnastykę zdrowotną i wybrane elementy sztuk walki. 
Jest również doskonałym  odprężeniem dla psychiki i umysłu. W zajęciach może 
wziąć udział każdy. Zachęcamy do systematycznego udziału w spotkaniach edycji 
wiosennej, odbywających się od 21 lutego w każdy piątek, od godz. 15.00 do 
16.30, w sali gimnastycznej GCOP – Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach przy 
ul. Barlickiego 3. W okresie letnim zajęcia przeniosą się do parku Chopina. Orga-
nizatorem treningów jest Samorząd Miasta Gliwice. Wstęp wolny. (fot. Pixabay)

Ania Wieczorek reprezentująca barwy SKS-u Muszkieter Gliwice ma za sobą 
wyjątkowo udany weekend! 9 lutego podczas finału Pucharu Europy kadetów 
i kadetek w szpadzie w Krakowie zajęła 5. miejsce, zapewniając sobie udział 
w Mistrzostwach Europy w chorwackim Poreču (22 lutego). W imprezie startowało 
ponad 400 zawodniczek i zawodników z 40 krajów. Wielkie gratulacje! (fot. SKS 
Muszkieter Gliwice)

Ceramika, grafika, malarstwo, rysunek – artyści działający w Okręgu Gliwic-
ko-Zabrzańskim Związku Polskich Artystów Plastyków wystawiają swoje prace 
w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6). Wystawę 
okręgową można oglądać do końca lutego. W „Perełce” zostały wyeksponowane 
prace niemal 50 plastyków. W wernisażu wziął udział między innymi prezydent 
Gliwic Adam Neumann. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

Aqua aerobik dla seniorów Rodzicu! Postaw na zdrowy kręgosłup!

Tai chi już od 21 lutego 

Do końca roku przy Poradni Zdrowia „MEDYK” (ul. Kozielska 16) działa Punkt Infor-
macyjno-Konsultacyjny gliwickiego Stowarzyszenia „Rozwój”, oferujący bezpłatną 
pomoc zarówno dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkoty-
ków, dopalaczy i środków psychoaktywnych, jak i ich rodzin. Z sesji psychoterapii 
i konsultacji mogą skorzystać dorośli, dzieci oraz młodzież. Terminy konsultacji są 
ustalane telefonicznie (797-318-241). Spotkania odbywają się w czwartki (w godz. od 
15.30 do 19.30) i soboty (od 9.00 do 13.00). Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (fot. Freepik)

Pomagają w walce z narkotykami

Wielki sukces Ani WieczorekWystawa ZPAP-u robi wrażenie

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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z miasta

Zakochaj się w Gliwicach!

Nawiercanie otworów 
pod pale pod słupy  
ekranów akustycznych

trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy 
zachodniej. za drogowcami m.in. roboty ziemne 
w rejonie ulic Daszyńskiego i Wójtowskiej, związane 
z przygotowaniem podbudowy pod przyszłą trasę 
oraz prace brukarskie na wyspach dzielących i po-
wierzchniach przejezdnych w rejonie skrzyżowania 
z ul. ku Dołom. 

To nie wszystko – trwa bu-
dowa konstrukcji pod ekrany 
akustyczne, kontynuowane są 
prace przy umacnianiu rowu 
wzdłuż drogi serwisowej, a na 
ul. Rybnickiej układana jest 
podbudowa z kruszywa na 
przyszłej drodze rowerowej. 
Drogowcy zapowiadają, że na 
czas prowadzonych tam prac 
ruch na wylotówce z miasta nie 
zostanie zamknięty. Kierowcy 
pojadą powstałym już by-pas-
sem drogi wzdłuż ul. Rybnickiej.

W najbliższych dniach 
planowane jest rozpo-
częcie robót związanych 
z budową włączenia 
zachodniej obwodnicy 
miasta do ul. Daszyń-
skiego. 

Przewidziano tymczasową or-
ganizację ruchu i wahadło na 

około 200-metrowym odcinku 
ul. Daszyńskiego.

Przypominamy, że budowany 
odcinek zachodniej obwodni-
cy miasta od ul. Rybnickiej do 
Daszyńskiego będzie miał jedną 
jezdnię z dwoma pasami ruchu. 
Powstanie także infrastruktura 
dla pieszych i rowerzystów. Dro-
ga będzie oświetlona i wyposa-
żona w tablice zmiennej treści. 
Budowę realizuje konsorcjum 
firm Eurovia Polska i PRUIM za 
kwotę ok. 82,6 mln zł.

Inwestycja powstaje dzięki 
unijnemu wsparciu. 85% do-
finansowania uzyskano w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014–2020 (Działanie 4.2: 
Zwiększenie dostępności trans-
portowej ośrodków miejskich 
leżących poza siecią drogową 
TEN-T i odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowe-
go).  (kik/ZDM)

14 lutego serce miasta będzie biło na Rynku. Na ścianie Ratusza pojawi się niesamowita podświe-
tlana instalacja w kształcie serca. macie już swoją drugą połówkę? zabierzcie ją na spacer po wa-
lentynkowych Gliwicach. 
Serce gliwickiej starówki to 
znakomite miejsce na randkę 
z okazji Święta Zakochanych. 

W piątek 14 lutego 
Rynek będzie bardzo 

fotogenicznym  
miejscem. 

Poza fantastyczną iluminacją 
na ścianie Ratusza, w foto-
graficznym obiektywie będzie 
można złapać także filcowe 
serduszka na drzewkach. 
Kilkaset ozdób przygotują 
uczestnicy warsztatów tera-
pii zajęciowej, które prowadzi 
Fundacja Różyczka.

między  
godz. 12.00 a 14.00 
na specjalnym wa-

lentynkowym stoisku 
będzie można zdobyć 
upominek od serca – 
dla siebie albo kogoś 

bliskiego. 
Pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach będą rozda-

wać zakochane książki, a uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 13 w Gliwicach przygotują dla 
gliwiczan biżuteryjne drobiazgi.

ulicą zwycięstwa, 
z Rynku aż do fontanny 
przy urzędzie miejskim, 
będzie można przespa-
cerować się „walentyn-

kowym szlakiem”. 

Wypatrujcie zakochanych na-
klejek na chodniku, a w pobliżu 
Kłodnicy koniecznie wejdźcie na 
mostek łączący ulice Wybrzeże 
Armii Krajowej i Wybrzeże 
Wojska Polskiego. Na gliwickim 
„moście zakochanych” będzie na 
Was czekać bajecznie podświe-
tlona instalacja w kształcie serca. 
Idealna sceneria do romantycz-
nych zdjęć!

W walentynkowym 
klimacie miasto  
pozostanie aż do  

niedzieli 16 lutego.  

Gliwice polecają się na roman-
tyczny weekend!  
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Budujemy zachodnią obwodnicę

Ułożona kostka  
betonowa na wyspie 
odzielającej pasy ruchu
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WaRto WieDzieć

coraz więcej osób przekazuje swój 1% podatku na rzecz organizacji społecznych. W Gliwicach znajdziemy organizacje zaj-
mujące się kulturą, pomocą społeczną, edukacją, technologią czy działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad 
50 z nich posiada status organizacji pożytku publicznego, który pozwala im otrzymywać 1% podatku od nas, podatników. 
Pamiętajmy, że przekazując 1% podatku w prosty, nic nas niekosztujący sposób, możemy pomagać innym.

W ubiegłym roku podatnicy 
przekazali na gliwickie orga-
nizacje 1 796 810 zł. Nawet 
niewielkie z pozoru kwoty są 
dla stowarzyszeń, fundacji 
i innych organizacji ogrom-
nym wsparciem, które po-
zwala im rozwijać działalność 
i skuteczniej pomagać innym, 
organizować zajęcia czy np. 
upowszechniać nowe techno-
logie. To od nas zależy, który 
cel chcemy wesprzeć! Listę 
gliwickich organizacji poza-
rządowych, na które możemy 
przekazać 1%, znajdziemy na 
stronie www.1procent.gcop.
gliwice.pl. 

Od 2019 roku procedura rozli-
czenia PIT jest jeszcze prostsza 
i ogranicza się do zaledwie 
kilku kliknięć. Zeznanie rocz-
ne podatników jest rozliczane 

automatycznie, co możemy 
w każdej chwili sprawdzić 
za pośrednictwem strony  
www.podatki.gov.pl. Cen-
trum Organizacji Kulturalnych 
„Perełka” zaprasza także na 
bezpłatne Dyżury Pit-owe, 
podczas których wolontariusze 
pomogą rozliczyć się z fiskusem 
i przekazać 1% na dowolną, wy-
braną przez podatnika gliwicką 
organizację. 

Jeżeli jesteś emerytem bądź 
rencistą, możesz wypełnić 
oświadczenie PIT-OP, w któ-
rym wskażesz organizację, na 
którą urząd przekaże Twój 1%. 
Będziesz potrzebować jedynie 
dokument potwierdzający toż-
samość, a organizację, którą 
chcesz wesprzeć, wybierzesz 
z dostępnej na miejscu listy 
opisów organizacji OPP. Pra-

cownicy GCOP pomogą w ich 
wypełnianiu w dowolny dzień 
powszedni w godz. od 10.00 
do 18.00. 

Na złożenie zeznań podatkowych 
i decyzję, na jaki cel przekazać 
swój 1%, mamy czas do 30 kwiet-
nia. Opisy Organizacji Pożytku 

Publicznego oraz informacje 
o bezpłatnych dyżurach można 
znaleźć na stronie www.1pro-
cent.gcop.gliwice.pl.   (GCOP)
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mały procent – wielkie wsparcie

międzynarodowe Gliwickie targi Budownictwa na stałe wpisały się w gliwicki kalendarz imprez branżowych. każde wyda-
rzenie przyciąga setki wystawców i tysiące odwiedzających. z końcem lutego, już po raz 21., swoje wyroby i nowoczesne 
rozwiązania zaprezentuje 120 przedsiębiorców z województwa śląskiego. 

W ciągu dwóch dni targowych, 29 
lutego i 1 marca, na dużej hali Are-
ny Gliwice przy ul. Akademickiej 
będą się odbywały pokazy, warsz-
taty, prezentacje i spotkania ze 
specjalistami. Każdy kto buduje lub 
remontuje dom czy mieszkanie, 
planuje urządzić ogródek lub taras, 
powinien pojawić się w Arenie Gli-
wice w godz. od 10.00 do 17.00.

– Naszą misją jest informowa-
nie o tym, co najlepsze w branży 
ogólnobudowlanej. Prezentujemy 
szerokie spektrum branżowych 
informacji, pokazów, najnow-
szych technologii w budownic-
twie, instalacjach i architektu-
rze – mówi Wioletta Ochman, 
właścicielka Agencji Informa-

cyjno-Reklamowej „Promocja”, 
organizator targów.

W ramach targów zaplanowano 
trzy panele tematyczne: Dom, czyli 
materiały i technologie budowla-
ne, Ekodom – odnawialne źródła 
energii, darmowy prąd, ogrzewa-
nie i ciepła woda oraz Wnętrza, 
czyli najnowsze metody urządzania 
wnętrz, meble i dodatki. 

Nie zabraknie nowości – odbędzie 
się m.in. Finał 9. Ogólnopolskiej 
Olimpiady Buduj z Pasją, wspie-
rającej przyszłych profesjonali-
stów i budowlańców. W ramach 
atrakcji, na kilkunastu stoiskach 
młodzież zmierzy się w konkuren-
cjach techniczno-budowlanych. 

zaplanowano też blok 
wykładów „Barwa w ar-
chitekturze” prowadzo-
nych przez ewę Pokorską, 
miejskiego konserwato-
ra zabytków. 

Każdego, kto planuje zakup 
domu lub mieszkania z pew-
nością zainteresują prelekcje: 
„W Szpilkach na budowie”, 
prezentująca 21 najważniej-
szych zagadnień, które trzeba 
znać przed takim zakupem oraz 
„Ocena techniczna domu lub 

mieszkania w stanie deweloper-
skim lub przed zakupem z rynku 
wtórnego”. 

Zostanie też wygłoszona 
prelekcja dotycząca ochrony 
odgromowej i przeciwprze-
pięciowej instalacji fotowol-
taicznej oraz nowych trendów 
w oświetleniu i na temat in-
teligentnego projektowania 
oświetlenia. Przewidziano też 
stoisko informacyjne WFOŚ, na 
którym będzie można uzyskać 
informacje dotyczące pozyska-
nia dotacji na wymianę pieca, 
a dla najmłodszych zwiedza-

jących zaplanowano zajęcia 
Dzieciaki Sadzeniaki oraz strefę 
animacji i kreatywności.

Szczegóły dotyczące impre-
zy można znaleźć na stronie  
www.expogliwice.pl.

Można tam również pobrać bilet 
wstępu na wydarzenie z 50% 
zniżką (dzieci i młodzież do lat 
15 oraz osoby niepełnospraw-
ne mają zapewniony darmowy 
wstęp). Współorganizatorem 
targów jest Miasto Gliwice i Are-
na Gliwice.  
 (mf)

targi budownictwa w arenie Gliwice
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Gliwicki Rower miejski miał powrócić w kwietniu, po zimowej przerwie. Najprawdopodniej tak się nie 
stanie – miasto unieważniło przetarg, bo do udziału zgłosiła się tylko firma Nextbike Polska s.a. z kwotą 
znacznie przewyższającą założenia finansowe na organizację i zarządzanie systemem.

Gliwicki Rower Miejski z po-
wodzeniem działał przez trzy 
sezony, przyciągając 19,8 tys. 
osób, które zarejestrowały się 
w systemie. Rowery były wypo-
życzane kilkaset razy dziennie! 
Użytkownicy dostrzegli atuty 
proekologicznego i taniego 
transportu.

Biorąc pod uwagę wciąż 
rosnące zainteresowanie 
GRm-em, już po roku 
funkcjonowania system 
rozbudowano, a w pla-
nach na 2020 r. było ko-
lejne powiększenie floty. 

Ogłoszono przetarg na zorgani-
zowanie, zarządzanie i eksplo-
atację systemu miejskich wy-
pożyczalni rowerów, w ramach 
którego miało działać 20 stacji. 
Po gliwickich ulicach jeździłoby 
wówczas 200 rowerów miej-
skich. Miasto przeznaczyło na 
ten cel 702 tys. zł.

miasto nie 
podpisze 
umowy. 
Będzie nowy 
przetarg.

Do udziału w przetargu zgłosiła się 
tylko jedna firma – dotychczasowy 
organizator systemu – Nextbike Pol-
ska S.A. Zaoferowała swoje usługi za 
1 157 184 zł. To o ponad 100 proc. 
więcej za jedną stację w miesiącu 
w porównaniu z poprzednimi se-
zonami. 

W ramach poprzedniej 
umowy z Nextbike mie-
sięczny koszt zarządzania 
i eksploatacji jednej sta-
cji wynosił 3 450,20 zł.  
W tym roku miasto 
planowało przeznaczyć 
na to zadanie 4 387,50 zł, 
jednak firma chce aż  
7 232,40 zł.

Kierując się dobrem mieszkań-
ców oraz racjonalną i odpo-
wiedzialną polityką gospoda-
rowania miejskim budżetem, 
zdecydowano więc nie podpisy-
wać umowy na tych warunkach 
i  przygotować nowy przetarg. 
Miasto rozważa obecnie moż-

liwość dopuszczenia systemu 
tzw. IV generacji.

Co to oznacza? W systemie III 
generacji, takim jak oferowany 
przez Nextbike, rowery można 
wypożyczać i oddawać jedynie 
na stacjach bazowych. Rowe-

ry IV generacji zazwyczaj nie 
korzystają ze stacji, możemy 
je wypożyczać bezpośrednio 
z poziomu aplikacji, w obrębie 
zdefiniowanych stref. Tego typu 
rozwiązanie stosowane jest 
m.in. w Krakowie czy Wrocła-
wiu.  (mf)

miasto i mieszkańcy

Rower z poślizgiem  
– przetarg unieważniony
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11 lutego Gliwice gościły prezydentów, burmistrzów 
i wójtów z 36 miast i gmin naszego regionu. Podczas 
posiedzenia zgromadzenia metropolii Gzm, które od-
bywało się w arenie Gliwice, prezydent Gliwic adam 
Neumann został jednogłośnie wybrany wiceprzewod-
niczącym zgromadzenia.

– Współpraca między naszymi 
miastami jest dla nas wszyst-
kich bardzo ważna. Uważam, 
że usprawnienie komunikacji 
publicznej i oczyszczenie Kłod-
nicy to zadania, które musimy 
rozwiązać wspólnie. To prio-

rytety, na których szczególnie 
mi zależy, dlatego cieszę się 
z zaufania, które okazali mi de-
legaci Metropolii. To zapowiedź 
dobrej współpracy – mówi 
Adam Neumann.
 (RZP)

zapowiedź  
dobrej  

współpracy
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7 lutego do grona gliwickich stulatek dołączyła Wanda cajun. Życzenia od prezyden-
ta Gliwic i urodzinowy bukiet kwiatów przekazała jubilatce reprezentacja urzędu 
stanu cywilnego. my również życzymy Pani Wandzie wszystkiego najlepszego!

Wanda Cajun przyszła na świat  
7 lutego 1920 roku w Warsza-
wie. Dzieciństwo i młodość 
spędziła w Wilnie. Tam skoń-
czyła szkołę handlową i podjęła 
pracę w domu towarowym braci 
Jabłkowskich, tam też wyszła za 
mąż. Zaraz po wojnie wraz z mał-
żonkiem i innymi repatriantami 
znalazła się na Śląsku. Pracowa-

ła w handlu i w Polskiej Kasie 
Oszczędnościowej. 

Od 25 lat jest wdową. Sama pro-
wadzi dom, gdyż nie żyją także 
jej jedyny syn i jedyny wnuk. 
Prawnuk mieszka daleko, za oce-
anem, ale co kilka lat przyjeżdża 
w odwiedziny. Troskliwą pomocą 
służą Pani Wandzie siostrzenica 

nieżyjącego męża (którą właści-
wie wychowali) i sąsiadka. 

Pani Wanda jest energiczną, samo-
dzielną, zadbaną kobietą. Kocha 
druty – szafy pełne są zrobionych 
przez nią swetrów. Chętnie wypo-
czywa, oglądając ulubione seriale 
telewizyjne. Tryska optymizmem 
i dobrym humorem.  (kik)
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komuNikaty

HaRmoNoGRam oDBioRu oDPaDóW
 komuNalNycH i mycia PojemNikóW 
z NieRucHomoŚci jeDNoRoDziNNycH

GliWice 2020 R.

Wydział usług komunalnych  
urzędu miejskiego w Gliwicach 

przypomina:
bieżące harmonogramy odbioru odpadów nie będą do-
starczane mieszkańcom przez firmę Remondis. Ostatnią już 
część harmonogramów, dla nieruchomości jednorodzinnych 
w dzielnicach: Wójtowa Wieś, Zatorze i Żerniki, publikujemy 
na stronach 6–11. Na str. 12 można znaleźć harmonogram 
odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości wielo-
rodzinnych. Wszystkie harmonogramy są dostępne na stronie 
internetowej segreguj.gliwice.eu.   (UK)

WójtoWa WieŚ
częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu zmieszanych odpadów komunalnych i mycia pojemników (m)

ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20
Ciupków Wójtowa Wieś wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Damrota Wójtowa Wieś wtorek 14,28 11,25 10,24M 7,21M 5,19M 2M,16,30
Daszyńskiego od nr 59 do nr 149 niepa-
rzyste i od nr 151 do nr 290 wszystkie Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25

Długa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Długosza Wójtowa Wieś środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Dolnej Wsi Wójtowa Wieś wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Ficka Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Głowackiego Wójtowa Wieś wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Goplany Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Hłaski Wójtowa Wieś wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Jana III Sobieskiego od nr 17 do końca 
nieparzyste i od nr 20 do końca parzyste Wójtowa Wieś środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17

Jondy Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Ku Dołom Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Ligonia Wójtowa Wieś wtorek 14,28 11,25 10,24M 7,21M 5,19M 2M,16,30
Mała Wójtowa Wieś czwartek 2,16,30 13,27 12,26 9M,23 7M,21 4M,18
Mickiewicza Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Między Wzgórzami Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Na Uboczu Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Na Wzgórzu Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Nad Glinianką Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Norwida Wójtowa Wieś wtorek 14,28 11,25 10,24M 7,21M 5,19M 2M,16,30
Oleśnickiego Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Orkana Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Poligonowa Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Południowa Wójtowa Wieś piątek 10,24 7,21 6,20M 3,17M 1(2),15M,29 12,26M
Prusa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Puszkina Wójtowa Wieś środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Skargi Wójtowa Wieś czwartek 2,16,30 13,27 12,26 9M,23 7M,21 4M,18
Słoneczna Wójtowa Wieś piątek 10,24 7,21 6,20M 3,17M 1(2),15M,29 12,26M
Słoneczne Wzgórze Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Słowackiego Wójtowa Wieś czwartek 2,16,30 13,27 12,26 9M,23 7M,21 4M,18
Sobieskiego Wójtowa Wieś środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Stara Cegielnia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Św. Ludwika Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Wichrowe Wzgórze Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Witosa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Wójtowska Wójtowa Wieś środa 8,22 5,19 4,18M 1,15,29M 13,27M 10,24M
Zachodnia Wójtowa Wieś piątek 10,24 7,21 6,20M 3,17M 1(2),15M,29 12,26M
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Zawiszy Czarnego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25
Zielone Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16M,30 14M,28 11(13M),25

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów segregowanych
ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20

Ciupków Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Damrota Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Daszyńskiego od nr 59 do nr 149 niepa-
rzyste i od nr 151 do nr 290 wszystkie Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25

Długa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Długosza Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Dolnej Wsi Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Ficka Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Głowackiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Goplany Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Hłaski Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Jana III Sobieskiego od nr 17 do końca 
nieparzyste i od nr 20 do końca parzyste Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25

Jondy Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Ku Dołom Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Ligonia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Mała Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Mickiewicza Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Między Wzgórzami Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Na Uboczu Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Na Wzgórzu Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Nad Glinianką Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Norwida Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Oleśnickiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Orkana Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Poligonowa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Południowa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Prusa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Puszkina Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Skargi Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Słoneczna Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Słoneczne Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Słowackiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Sobieskiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Stara Cegielnia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Św. Ludwika Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Wichrowe Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Witosa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Wójtowska Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Zachodnia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Zawiszy Czarnego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25
Zielone Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28 11(13),25

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów biodegradowalnych i mycia pojemników (m)
ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20

Ciupków Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Damrota Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Daszyńskiego od nr 59 do nr 149 niepa-
rzyste i od nr 151 do nr 290 wszystkie Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M

Długa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Długosza Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Dolnej Wsi Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Ficka Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Głowackiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Goplany Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Hłaski Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Jana III Sobieskiego od nr 17 do końca 
nieparzyste i od nr 20 do końca parzyste Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25

Jondy Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Ku Dołom Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Ligonia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Mała Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Mickiewicza Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Między Wzgórzami Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Na Uboczu Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Na Wzgórzu Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Nad Glinianką Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
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zatOrzE
częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu zmieszanych odpadów komunalnych i mycia pojemników (m)

ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20
Agrestowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Aronii Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Bienka Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Bluszczowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Czeremchowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Dąbrowskiego Zatorze poniedziałek 6 (11),20 3,17 2,16,30M 13(11),27M 11,25M 8,22M
Jarzębinowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Jerzynowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Kalinowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Koraszewskiego Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Krakusa Zatorze czwartek 2,16,30 13,27 12,26 9M,23 7M,21 4M,18
Kruszynowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Księdza Przyniczyńskiego Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Leszczynowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Leśna Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Ligustrowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Lipowa Zatorze czwartek 2,16,30 13,27 12,26 9M,23 7M,21 4M,18
Malinowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Na Zbiegu Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Podlesie Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Porzeczkowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Rogera Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Rostka Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Skowrońskiego Zatorze środa 8,22 5,19 4,18 1M,15,29 13M,27 10M,24
Świętego Marka Zatorze piątek 3,17,31 14,28 13,27M 10,24M 8,22M 5,19M
Tarninowa Zatorze środa 1(4),15,29 12,26 11,25M 8,22M 6,20M 3,17M
Tarnogórska od nr 2 do nr 150 
parzyste Zatorze wtorek 14,28 11,25 10,24M 7,21M 5,19M 2M,16,30

Witkiewicza Zatorze poniedziałek 6 (11),20 3,17 2,16,30M 13(11),27M 11,25M 8,22M
Wróblewskiego Zatorze wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów segregowanych
ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20

Agrestowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Aronii Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Bienka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Bluszczowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Czeremchowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Dąbrowskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Jarzębinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Jerzynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Kalinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Koraszewskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Krakusa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Kruszynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29

Norwida Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Oleśnickiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Orkana Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Poligonowa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Południowa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Prusa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Puszkina Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Skargi Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Słoneczna Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Słoneczne Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Słowackiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Sobieskiego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Stara Cegielnia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Św. Ludwika Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Wichrowe Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Witosa Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Wójtowska Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Zachodnia Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
Zawiszy Czarnego Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19 2M,16,30 14M,28 11(13)M,25
Zielone Wzgórze Wójtowa Wieś czwartek 9,23 6,20 5,19M 2,16,30M 14,28M 11(13),25M
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Księdza Przyniczyńskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Leszczynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Leśna Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Ligustrowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Lipowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Malinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Na Zbiegu Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Podlesie Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Porzeczkowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Rogera Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Rostka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Skowrońskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Świętego Marka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Tarninowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Tarnogórska od nr 2 do nr 150 
parzyste Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29

Witkiewicza Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29
Wróblewskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów biodegradowalnych i mycia pojemników (m)
ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20

Agrestowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Aronii Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Bienka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9,23M 6,20M 4,18M 1,15M,29
Bluszczowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Czeremchowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Dąbrowskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Jarzębinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Jerzynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Kalinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Koraszewskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Krakusa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Kruszynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Księdza Przyniczyńskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Leszczynowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Leśna Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Ligustrowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Lipowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Malinowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Na Zbiegu Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Podlesie Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Porzeczkowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Rogera Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Rostka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Skowrońskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Świętego Marka Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Tarninowa Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Tarnogórska od nr 2 do nr 150 
parzyste Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M

Witkiewicza Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M
Wróblewskiego Zatorze poniedziałek 13,27 10,24 9M,23 6M,20 4M,18 1M,15,29M

ŻeRNiki
częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu zmieszanych odpadów komunalnych i mycia pojemników (m)

ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20
Bożonarodzeniowa Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Chałubińskiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Czekanowskiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Czerskiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Czoka Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Domeyki Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Dybowskiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Elsnera Żerniki wtorek 14,28 11,25 10,24 7M,21 5M,19 2M,16,30
Funka Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Gdyńska Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Grażyńskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Grodeckiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Kadłubka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Karnawałowa Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Kukuczki Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
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Kurpiowska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Legnicka Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Łowicka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Łukasiewicza Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Małopolska Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Mazowiecka Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Morawska Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Mościckiego Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Na Łuku Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Noworoczna Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Olszewskiego Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Omańkowskiej Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Panufnika Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Paska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Pomorska Żerniki wtorek 14,28 11,25 10,24 7M,21 5M,19 2M,16,30
Rogozińskiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Stepowa Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Strzeleckiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Sylwestrowa Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Szymanowskiego Żerniki wtorek 14,28 11,25 10,24 7M,21 5M,19 2M,16,30
Śląska Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Śniadeckich Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Świętego Huberta Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Tarnogórska od nr 174 do końca 
wszystkie Żerniki wtorek 14,28 11,25 10,24 7M,21 5M,19 2M,16,30

Tarnogórska od nr 189 do końca 
wszystkie Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17

Trzech Króli Żerniki czwartek 2,16,30 13,27 12,26M 9,23M 7,21M 4,18M
Wandy Rutkiewicz Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Warmińska Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Wielkanocna Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Wielkopolska Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Wierzbickiego Żerniki środa 1(4),15,29 12,26 11,25 8M,22 6M,20 3M,17
Wigilijna Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24
Żernicka Żerniki środa 8,22 5,19 4,18M 1,15M,29 13M,27 10M,24

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów segregowanych

ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20
Bożonarodzeniowa Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Chałubińskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Czekanowskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Czerskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Czoka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Domeyki Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Dybowskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Elsnera Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Funka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Gdyńska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Grażyńskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Grodeckiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Kadłubka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Karnawałowa Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Kukuczki Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Kurpiowska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Legnicka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Łowicka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Łukasiewicza Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Małopolska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Mazowiecka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Morawska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Mościckiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Na Łuku Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Noworoczna Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Olszewskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Omańkowskiej Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Panufnika Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Paska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Pomorska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Pukasa Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Rogozińskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Stepowa Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Strzeleckiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
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Sylwestrowa Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Szymanowskiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Śląska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Śniadeckich Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Świętego Huberta Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Tarnogórska od nr 174 do końca 
wszystkie Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

Tarnogórska od nr 189 do końca 
wszystkie Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

Trzech Króli Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

Wandy Rutkiewicz Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Warmińska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

Wielkanocna Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Wielkopolska Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Wierzbickiego Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23
Wigilijna Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

Żernicka Żerniki wtorek 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23

częstotliwość wywozu odpadów co 2 tygodnie Data wywozu odpadów biodegradowalnych i mycia pojemników (m)

ulica DzielNica Dzień WyWozu sty-20 lut-20 mar-20 kWi-20 maj-20 cze-20

Bożonarodzeniowa Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Chałubińskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Czekanowskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Czerskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Czoka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Domeyki Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Dybowskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Elsnera Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Funka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Gdyńska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Grażyńskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Grodeckiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Kadłubka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Karnawałowa Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Kukuczki Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Kurpiowska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Legnicka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Łowicka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Łukasiewicza Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Małopolska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Mazowiecka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Morawska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Mościckiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Na Łuku Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Noworoczna Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Olszewskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Omańkowskiej Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Panufnika Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Paska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Pomorska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Pukasa Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Rogozińskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Stepowa Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Strzeleckiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Sylwestrowa Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Szymanowskiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Śląska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Śniadeckich Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Świętego Huberta Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Tarnogórska od nr 174 do końca 
wszystkie Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M

Tarnogórska od nr 189 do końca 
wszystkie Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M

Trzech Króli Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23

Wandy Rutkiewicz Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Warmińska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Wielkanocna Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Wielkopolska Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Wierzbickiego Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17,31M 14,28M 12,26M 9,23M
Wigilijna Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
Żernicka Żerniki Wtorek 7,21 4,18 3,17M,31 14M,28 12M,26 9M,23
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HaRmoNoGRam oDBioRu  
oDPaDóW WielkoGaBaRytoWycH  

z NieRucHomoŚci WieloRoDziNNycH GliWice 2020 R.

miesiąc Data wywozu
Styczeń 18 25
Luty 1 15 29
Marzec 7 21
Kwiecień 4 18
Maj 2 16 30
Czerwiec 6 20

tak seGReGuj oDPaDy:
RoDzaj oDPaDóWkOlOr

PojemNika

tWoRzyWa sztuczNe,
DRoBNy metal,
oPakoWaNia

WielomateRiaŁoWe

nakrętki, zgniecione opakowania po napojach typu PET, kosmetykach, 
chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po 
owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, plastikowe opakowa-
nia po żywności (a także wszelkie inne produkty i opakowania z tworzyw 
sztucznych, które oznakowane są symbolem recyklingu), opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach, opakowania metalo-
we i aluminiowe o małych rozmiarach (kapsle pokrywki słoików, puszki, 
pudełka, folia aluminiowa). Opróżnij i zgnieć butelki oraz puszki. Butelki 
wrzucaj bez nakrętek.

butelek po olejach oraz z jakąkolwiek 
inną zawartością, gumy, opakowań po far-
bach i chemikaliach, aerozolach, środkach 
chwasto i owadobójczych (a także innych 
opakowań zanieczyszczonych substan-
cjami niebezpiecznymi), baterii, sprzętu 
AGD/RTV, tworzyw sztucznych pochodze-
nia medycznego, folii budowlanej.

szkŁo
szklane butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po na-
pojach alkoholowych, a także inne przedmioty szklane ze znakiem GL70, 
GL71 oraz GL72. Nie wrzucaj potłuczonego szkła. Opróżnione szkło wrzu-
caj bez nakrętek i korków.

porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek, 
lamp fluorescencyjnych, neonowych i rtę-
ciowych, reflektorów, szkła okularowego, 
szkła kryształowego i żaroodpornego, 
ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb 
samochodowych i okiennych, luksferów.

PaPieR
gazety, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, reklamy, książki, zeszyty, 
papier do pisania, papierowe torby na zakupy, kartony, tekturę, tekturę 
falistą, papier kserograficzny, papier szkolny i biurowy, koperty, prospek-
ty. Przed wyrzuceniem papieru usuń elementy plastikowe i metalowe.

kartonów i tektury pokrytej folią alumi-
niową (np. opakowania po mleku), wo-
doodpornego papieru opakowaniowego, 
tłustego i zabrudzonego papieru, papieru 
termicznego i faksowego, kalki, odpadów 
higienicznych (w tym pieluch), tapet, wor-
ków po cemencie.

oDPaDy
BioDeGRaDoWalNe

odpady z ogrodów (trawa, liście, gałązki itp.), zwiędłe kwiaty i rośliny. 
Wyrzucaj odpady zielone wyłącznie z terenu nieruchomości zamieszkałej.

płynnych resztek jedzenia, mięsa, resztek 
po posiłkach, popiołu, odchodów zwierzę-
cych.

oDPaDy
zmiEszaNE

kompletnie wygaszony popiół z pieca, kominka i grilla, zużyte środki higie-
ny osobistej, resztki po posiłkach (np. wędliny, mięsa i kości), tłusty i za-
brudzony papier, opakowania po olejach spożywczych, styropian, a także 
odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej innej kategorii.

leków, chemikaliów, sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, baterii, odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 
akumulatorów, odpadów wielkogabaryto-
wych oraz innych odpadów niebezpiecz-
nych.

co WRzucamy? czeGo Nie WRzucamy?

uWaGa:
Data w nawiasie jest datą wywozu w zamian za dzień świąteczny.
m – termin mycia pojemników (dotyczy pojemników na odpady zmieszane).
Pojemniki należy wystawiać w dniu wywozu przed godz. 6.00. Wywóz odpadów odbywa się w godzinach: 6.00–22.00.
Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pra-
cowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości i osób trzecich.
Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed 
zbieraniem się wody i błota.

Więcej informacji na stronie internetowej segreguj.gliwice.eu
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sPoRt

Gliwiczanie doskonale rozpoczęli mecz w stargardzie. Niestety, z każdą kolejną minu-
tą popełniali coraz więcej błędów, a przy 18 stratach trudno było liczyć o korzystny 
rezultat w starciu z PGe spójnią. Gtk przegrało 79:86 i znacząco zredukowało swoje 
szanse na play off.

Po zwycięstwie w ostatniej 
kolejce nad Polpharmą Sta-
rogard Gdański GTK Gliwice 
nadal mogło po cichu liczyć na 
nawiązanie walki o pierwszą 
ósemkę. By jednak skutecznie 
o nią powalczyć, trzeba było 
przede wszystkim wygrywać 
z drużynami również starającymi 
się o to, by się w niej znaleźć. 
Najbliższa okazja nadarzyła się 
w Stargardzie, gdzie podopieczni 
Pawła Turkiewicza zmierzyli się 
z będącą w wysokiej dyspozycji 
PGE Spójnią. Rywale w siedmiu 
ostatnich meczach odnieśli pięć 
zwycięstw i byli już bardzo blisko 
upragnionej lokaty.

Początek spotkania z zespołem 
z Górnego Śląska nie był dla nich 
udany, ale w drugiej odsłonie to-
czyła się już wyrównana walka. 
Później gliwiczanie nie potrafili 

zatrzymać rozpędzonej Spójni. 
Ostatecznie gospodarze wygrali 
86:79 i pewnie kroczą w kierun-
ku pierwszej ósemki. Gliwiczanie 
w praktyce mogą już zapomnieć 
o fazie play off i jedynym celem 
pozostaje ewentualna poprawa 
wyniku sprzed roku.

Teraz w rozgrywkach nastąpi 
przerwa na rywalizację w pu-
charze Polski oraz mecze repre-
zentacyjne. GTK ponownie zagra 
w Energa Basket Lidze 28 lutego. 
Do Gliwic przyjedzie wówczas 
Trefl Sopot.  
 (kik)

Na inauguracji piłkarskiej wiosny Piast Gliwice odniósł pewne zwycięstwo nad zagłę-
biem lubin. Gliwiczanie zwyciężyli 2:0, ale trener Niebiesko-czerwonych podkreślił, 
że nie był to łatwy mecz.

Po cierpliwej, konsekwentnej grze 
w pierwszym kwadransie spotka-
nia Piast stanął przed ogromną 
szansą wyjścia na prowadzenie. 
Faulowany w polu karnym rywa-
la był Patryk Tuszyński. Sytuację 
z jedenastu pewnym strzałem 
na bramkę zamienił Jorge Félix. 
Niebiesko-Czerwoni w pełni kon-
trolowali wydarzenia boiskowe 
w pierwszej odsłonie meczu, 
a František Plach pozostał bez 

interwencji. Solidna praca w obro-
nie całego zespołu z pewnością 
cieszyła oko trenera Waldemara 
Fornalika, który przed meczem 
podkreślał, jak ważny to był 
aspekt podczas przygotowań.

Po przerwie inicjatywa nadal na-
leżała do gospodarzy. Niebiesko-
-Czerwoni grali bardzo umiejęt-
nie. Dzięki dobremu ustawieniu 
często zbierali tzw. drugie piłki, 

dając sobie szanse do konstru-
owania akcji podbramkowych. 
Trwał napór ze strony gliwiczan. 
Najpierw minimalnie pomylił się 
Félix, później podwyższyć starał 
się Tuszyński. Napastnika Piasta 
wyręczył jego kolega z formacji 
defensywnej. Za sprawą Jakuba 
Czerwińskiego gliwiczanie po-
dwoili prowadzenie. Mieli jeszcze 
swoje szanse w tej odsłonie gry, 
ale defensywa Zagłębia zatrzymy-
wała strzały Bartosza Rymiania 
i Sebastiana Milewskiego.

– Początek rundy jest bardzo waż-
ny. Ciężka praca w okresie przygo-
towawczym zaprocentowała. To 
nie był łatwy mecz, a my inkasu-
jemy trzy punkty i z optymizmem 
patrzymy na kolejne spotkania 
– skomentował po meczu trener 
Piasta Gliwice Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe
Piast Gliwice SA

SPORTOWE
           KALENDARIUM
soBota 15 luteGo

 ■ godz. 16.00: rozgrywki tenisa stołowego w ramach I ligi 
mężczyzn: KTS Gliwice – GMKS Strzelec Frysztak (CSK 
„Łabędź”, ul. Partyzantów 25). Organizator: Klub Tenisa 
Stołowego Gliwice

 ■ godz. 18.00: mecz w ramach rozgrywek Futsalekstrakla-
sy: GSF Gliwice – KS Constract Lubawa (hala widowisko-
wo-sportowa JASNA 31, ul. Jasna 31). Organizator: Gli-
wickie Towarzystwo Futsalu

 ■ godz. 18.30: mecz I ligi piłki ręcznej kobiet: SPR Gliwice 
– KS Zgoda Ruda Śląska (hala widowiskowo-sportowa, ul. 
Chorzowska 5). Organizator: SPR Gliwice

NieDziela 16 luteGo
 ■ godz. 17.00: mecz w ramach rozgrywek I ligi futsalu: KS 

Sośnica Gliwice – KS Gredar Futsal Team Brzeg (hala wi-
dowiskowo-sportowa JASNA 31, ul. Jasna 31). Organiza-
tor: KS Sośnica Gliwice

Gtk uległo PGe spójni

Radzą sobie!
za nami kolejka Śląskiej młodzieżowej ligi Futsalu. 
Żaki, czyli najmłodsi zawodnicy GtW ŚaF, rozegra-
ły dwa mecze w Rudzie Śląskiej, gdzie nieznacznie 
przegrały z tamtejszym sms 1:3 oraz 3:4. Przed nimi 
jeszcze mecze z Gwiazdą Ruda Śląska, GsF Gliwice 
oraz kuźnią ustroń.

Ostatnią kolejkę zagrały „Pia-
stunki” Gliwice, które rywa-
lizowały w lidze Trampkarzy 
z chłopcami jako jedyna żeńska 
drużyna w całych rozgrywkach 
śląskich. – Choć wszystkie 
mecze przegraliśmy, była to 
wspaniała przygoda oraz na-
uka dla naszych zawodniczek. 
Z pewnością zaprocentuje to 
w nadchodzących rozgrywkach 
lig kobiecych – mówi Krzysztof 
Siwoń, I trener „Piastunek”. 
Przed piłkarkami jeszcze kilka 

turniejów, sparingów, śląskie 
finały turnieju Tymbarku oraz 
eliminacje do ogólnopolskiego 
turnieju „Młoda Piłkarska Kadra 
Czeka”.

Wszystkie dziewczyny w wieku 
7–15 lat, które mają chęć roz-
począć przygodę z piłką nożną, 
zachęcamy do treningów! 
Szczegóły na www.saf.org.pl. 
Sekcje sportowe wspiera Miasto 
Gliwice.  
 (kik)
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uPewne  
zwycięstwo  
mistrza!

http://www.saf.org.pl/aktualnosci
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WaRto WieDzieć

architektura w roli głównej 
Niektóre święta lubię bardziej, inne mniej. Do Walentynek mam mieszane uczucia. lubię, nie lubię... trudno  
orzec. Na pewno miło jest dostać walentynkową kartkę i zrobić coś wspólnie. może obejrzeć dobry film 
z romantycznym wątkiem? W końcu miłość – tak jak architektura i sztuka – ma niejedno oblicze!

Walentynkowym pewniakiem dla 
miłośników retro jest wojenny 
melodramat Casablanca Micha-
ela Curtiza. Akcja filmu z 1942 r. 
jest nieskomplikowana, opisuje 
historię starą jak świat – miłosny 
trójkąt. Ilsa (Ingrid Bergman) ko-
chała niegdyś Ricka (Humphrey 
Bogart), ostatecznie jednak jest 
żoną innego. Mąż to Victor Laszlo 
(Paul Henreid), czeski działacz 
frontu antyfaszystowskiego. 
Małżeństwo pojawia się w Ma-
roku, bo pilnie potrzebuje zdobyć 
listy tranzytowe, które pozwolą 
obojgu (a szczególnie ścigane-
mu przez nazistów Victorowi) 
przedostać się z ogarniętej wojną 
Europy do USA. W posiadaniu li-
stów, zbiegiem okoliczności, jest 
właściciel lokalu słynnego na całą 
Casablancę – Rick. 

Spotkanie dawnych zakochanych 
zburzy ich spokój, lecz Ilsa po-
zostanie przy Victorze, którego 
pierwowzorem był… Polak, ppłk 
Mieczysław Zygfryd Słowikow-
ski (pseudonim Rygor), twórca 
70-osobowej siatki wywiadow-
czej w Afryce Północnej. Przy-
czynił się do udanego lądowania 
aliantów w północno-zachodniej 
Afryce i zajęcia dogodnych po-
zycji w późniejszej walce w Libii 
przeciw Afrika Korps. A Rick? 
Filmowa postać samotnika z za-
sadami i klasą ma swoje wieczne 
miejsce w popkulturze. Status 
kultowych mają też frazy z filmu: 

„Będziesz tego żałować. Może 
nie dzisiaj, może nie jutro, ale 
wkrótce i do końca życia” czy 
„Zagraj to jeszcze raz, Sam” (do-
tyczy piosenki „Jak mija czas”).

To nie jest typowy wyciskacz 
łez, podobnie jak Pożegnanie 
z Afryką Sydneya Pollacka czy 
Co się wydarzyło w Madison 
County Clinta Eastwooda, które 

najlepiej chyba (i z ogromnym 
wyczuciem kobiecej psychiki) 
pokazują miłość wieku średnie-
go. Te dwa obrazy spina fanta-
styczne aktorstwo Meryl Streep, 
wybitnej aktorki błyszczącej 
w każdym filmowym wcieleniu. 
Na temat jej przedstawień zło-
żonych kobiecych charakterów 
można by stworzyć encyklope-
dię. Kto wie, gdyby żyła 100 lat 
wcześniej, może doczekałaby się 
pomników?

kobieta na piedestale 
to wdzięczny motyw 
w sztuce i architekturze! 

Kobiece przedstawienia z okre-
su modernizmu można znaleźć 
w Gliwicach m.in. na elewacji 
frontowej dawnego Państwo-
wego Wyższego Liceum im. 
Josepha von Eichendorffa przy 
obecnej ul. S. Konarskiego. 
Dzisiaj to siedziba Wydziału In-
żynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej. Wejście do 
ekspresjonistycznej budowli z lat 
1927–1930 dekorują cztery rzeź-
by przedstawiające młodziutkie 
kobiety (w zasadzie – dziewczę-
ta). Symbolizują różne dziedziny 
wiedzy. Jedna gra na gitarze, 
druga czyta, trzecia upodobała 
sobie sport, a czwarta, z koszy-
kiem w ręku, zakładam że kocha 
przyrodę. Autorem tych dekora-

cji był prof. Hans Dammann. Za 
pracę nie dostał wynagrodzenia. 
Stworzył figury dziewcząt w ra-
mach „czynu społecznego”. Na 
marginesie – Hans Dammann 
jest również autorem kamiennej 
misy fontanny, na której umiesz-
czono gliwickie fauny z obecnej 
ul. Zwycięstwa. Postacie tańczą-
cych faunów wyrzeźbił jednak 
inny artysta i należy o tym pa-
miętać, bo często ich autorstwo 
przypisuje się błędnie właśnie 
Dammannowi.

Politechniczny budynek Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska i Ener-
getyki jest od dłuższego czasu 
sukcesywnie remontowany. 
Dach już naprawiono, zmoder-
nizowano też wnętrza, a teraz 
przyszedł czas na elewacje. 
Tam pracy jest dużo. Budowla 
jest bowiem monumentalna, 
złożona z połączonych ze sobą 
dwóch prostopadłościennych 
brył nakrytych wysokim spadzi-
stym dachem. Najciekawszym 
i wyróżniającym budynek ele-
mentem są wieloboczne klatki 
schodowe. Całość wygląda 
jak okręt. Elewacja wejściowa 
od strony ul. S. Konarskiego 
z efektownie odrestaurowany-
mi rzeźbami dziewcząt jest już 
gotowa. To taki mały prezent na 
Walentynki!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Stan jednej z rzeźb  
przed renowacją Odrestaurowane rzeźby dziewcząt z elewacji Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
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oGŁoszeNia

zakład Gospodarki 
mieszkaniowej  

w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gli-
wice (tj. uchwała nr XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice 
z 7 września 2017 r. z późn. zm.), od 1 lutego 2020 r. do 
29 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja 
wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie 
mieszkania do remontu (dotyczy osób, które złożyły wnio-
ski do 31 grudnia 2005 r.), do dokonania obowiązku aktu-
alizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się 
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Druki oświadczeń dostępne będą:
● w Biurze Podawczym — parter Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
● w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej,
● na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkanio-

wej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Biu-
rze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub 
przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
osoby, które nie dokonają aktualizacji złożonego 

wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

komunikaty

informacja dla rolników o obowiązku zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia oc 
rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 

Wydział Środowiska urzędu miejskiego 
w Gliwicach przypomina 

rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne położo-
ne na terenie Miasta Gliwice o obowiązku zawarcia 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia oc rolników 
oraz umowy ubezpieczenia budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek powyż-
szy wynika z art. 44 i art. 59 ustawy z 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 473) 
i podlega kontroli przez Prezydenta Miasta Gliwice.

zarząd Budynków miejskich 
ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia  

publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Wykonanie w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice  
nr 6 i 11 w budynku przy ul. tarnogórskiej 17 oraz w lo-
kalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 2 i 8 w budynku 
przy ul. Świętojańskiej 80 rozbudowy/przebudowy 
wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji central-
nego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieeko-
logicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach 
wraz z wynikającą z tego przebudową instalacji c.w.u. 
i wykonaniem przewodów powietrzno-spalinowych.

termin składania ofert: 21 lutego 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 lutego 2020 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkal-
nych przy ul. tarnogórskiej 121 i 121a w Gliwicach 
wraz z izolacją ścian i remontem piwnic, modernizacją 
klatki schodowej, budową wewnętrznej instalacji 
gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewo-
dów kominowych, wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe, wykonaniem pomieszczeń 
łazienek w części mieszkań, przebudową instalacji 
wod.-kan., modernizacją instalacji elektrycznej oraz 
zagospodarowaniem terenu.

termin składania ofert: 19 lutego 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 19 lutego 2020 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji  

z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur określonych 
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta 
Gliwice – 6 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: 20 lutego 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 20 lutego 2020 r. o godz. 11.05

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

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta Gliwice, które decyzje popiera 
wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, 
wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto 
wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

sesja RaDy miasta
13 lutego 2020 r. w sali obrad w Ratuszu miejskim,  

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady miasta Gliwice  
– z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 19 grud-

nia 2019 r. i 9 stycznia 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Mia-

sta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 231).

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2020 rok (druk nr 232).

8. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 
umarzania, odraczania terminów 
płatności, rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających 
Miastu Gliwice oraz jego jednostkom 
organizacyjnym będącym jednostka-
mi budżetowymi lub samorządowy-
mi instytucjami kultury, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga bę-
dzie stanowić pomoc publiczną oraz 
wskazania organów uprawnionych 
do udzielania ulg (druk nr 216).

9. Projekt uchwały w sprawie zamknię-
cia cmentarza komunalnego przy ul. 
Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej w Gli-
wicach (druk nr 213).

10. Projekt uchwały w sprawie upoważ-
nienia Prezydenta Miasta Gliwice 
do ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
(druk nr 233).

11. Projekt uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego fragment 

dzielnicy Wójtowa Wieś, położony 
po południowej stronie ulic Wójtow-
skiej i Dolnej Wsi (druk nr 220).

12. Projekty uchwał w sprawie nadania 
nazw ulicom zlokalizowanym na 
terenie miasta Gliwice (druki nr 
221–225).

13. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia kolejnej umowy dzierża-
wy z dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwi-
ce, położonej w Gliwicach przy ul. 
Pszczyńskiej 38 (druk nr 218).

14. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcia 
z dotychczasowymi dzierżawcami 
kolejnych umów dzierżaw nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy ul. 
Waryńskiego (druk nr 219).

15. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gliwice (druk nr 214).

16. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXI/416/2012 z 28 
czerwca 2012 r. w sprawie określe-
nia zakresu i formy informacji o prze-
biegu wykonania planu finansowego 
za I półrocze samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej 
oraz samorządowych instytucji 
kultury (druk nr 228).

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych dla Miasta 
Gliwice na lata 2020–2025” (druk 
nr 229).

18. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Gliwice na lata 
2016–2025 (druk nr 217).

19. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 215).

20. Projekty uchwał zmieniających 
uchwały w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice 
rodzin repatriantów zamieszkałych 
na terenie Republiki Kazachstanu 
(druki nr 226 i 227).

21. 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 zabu-
rzeniami psychicznymi oraz szczegó-
łowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat, jak 
również trybu ich pobierania (druk 
nr 230).

22. Projekt uchwały w sprawie po-
wierzenia przez Skarb Państwa 
– Wojewodę Śląskiego Miastu Gli-
wice na prawach powiatu zadania 
związanego z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej dot. wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla 
członków powiatowej komisji lekar-
skiej orzekającej o stopniu zdolności 
do czynnej służby wojskowej (druk 
nr 212).

23. Sprawy różne i wolne wnioski zgła-
szane przez radnych.

24. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady miasta Gliwice

marek Pszonak

informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady miasta Gliwice w internecie 
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, 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 w Gliwicach, a także 
dostępne jest na kanale YouTube. 
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 transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

oBRaDy Na ŻyWo

Podatki lokalne, opłaty za nie-
ruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi moż-
na teraz sprawdzić i opłacić 
na Gliwickiej Elektronicznej 
Platformie Analityczno-Roz-
rachunkowej. Żeby z niej ko-
rzystać, wystarczy posiadać 
Profil Zaufany i zarejestrować 
konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na  
www.gliwice.eu

opłaty pod kontroląGePaR – 

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
https://gliwice.eu/
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oGŁoszeNia

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji  

z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur określonych 
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

modernizację ciągłego systemu monitoringu spalin  
na kominie H-80.

termin składania ofert wstępnych: 21 lutego2020 r. do godz. 11.00

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

komunikaty

oferty pracy

nabór nr kD.210.11.2020.Po-3 

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21,
 zatrudni pracownika na stanowisko 

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 16 mar-
ca 2020 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

nabór nr kD.210.13.2020.iR-2  

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska  

urzędnicze w Wydziale inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 24 mar-
ca 2020 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

Śląskie centrum logistyki sa,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. kadr
miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• kompleksowe prowadzenie akt 

osobowych i dokumentacji pra-
cowniczej zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, 

• sporządzanie dokumentów 
w trakcie trwania stosunku pra-
cy oraz związanych z jego usta-
niem, m.in. sporządzanie umów 
o pracę, aneksów, wypowiedzeń 
i świadectw pracy,

• obsługa procesu zatrudniania 
cudzoziemców, w tym wery-
fikacja oraz przygotowywanie 
dokumentów na potrzeby lega-
lizacji pobytu i pracy,  

• wprowadzanie danych do syste-
mu kadrowo-płacowego, 

• prowadzenie i rozliczanie ewi-
dencji czasu pracy pracowników,

• monitorowanie terminów waż-
ności badań profilaktycznych, 
szkoleń BHP, uprawnień i kwa-
lifikacji posiadanych przez pra-
cowników, 

• zapewnienie płynnej i skutecznej 
realizacji procesów: rekrutacji, 
zatrudnienia i szkolenia pracow-
ników,

• współpraca z urzędami i insty-
tucjami, 

• monitorowanie zmian w przepi-
sach prawa pracy i właściwe ich 
zastosowanie w praktyce.

twój profil:
• wykształcenie wyższe kierunko-

we (preferowane kierunki: pra-
wo, administracja, zarządzanie),

• doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku – min. 3 lata,

• bardzo dobra znajomość aktual-
nych przepisów z zakresu prawa 
pracy,

• bardzo dobra znajomość pakietu 
MS Office,

• mile widziane doświadczenie 
w zakresie uzyskiwania zezwo-
leń na pracę dla cudzoziemców,

• mile widziana znajomość progra-
mu Optima oraz Płatnik,

• samodzielność, dokładność, od-
powiedzialność.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijają-

cej się firmie istniejącej na rynku 
od 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + 
premia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• ciekawa praca z możliwością 
rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do aplikowania na adres: rekruta-
cja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne  
są także na stronie internetowej 
www.scl.com.pl w zakładce ka-
riera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (Pracodawca, ad-
ministrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawar-
tych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych oso-
bowych znajdziesz tutaj https://scl.
com.pl/spelnienie-obowiazku-infor-
macyjnego/. 

zarząd Budynków miejskich 
i towarzystwo Budownictwa 

społecznego sp. z o.o. 
w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko inspektora nadzoru.
miejsce pracy: Gliwice.

zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem bu-

dowlanym,
• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści projektów budowlano-wy-

konawczych,
• sporządzanie kosztorysów, wycen inwestorskich,
• przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie pro-

wadzonych spraw,
• nadzorowanie likwidacji usterek ujawnionych w trakcie gwarancji,
• ustalanie zakresu remontów mieszkań socjalnych i docelowych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skargowych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlany-

mi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania (Zuzia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres 
kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora 
nadzoru”, w terminie do 28 lutego 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozpo-
rządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119, str. 1) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*.
 *- niepotrzebne skreślić

oferty pracy

● serwisant urządzeń   
    przeciwpożarowych   
    – przyuczenie do zawodu 

wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne; prawo jazdy kat. B; uczciwość, 
sumienność, komunikatywność, dyspozy-
cyjność, gotowość do  wyjazdów służbo-
wych; chęć do szkolenia i nabycia wiedzy, 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
w celu objęcia samodzielnego stanowiska 
w firmie; mile widziana znajomość języka 
obcego, która ułatwi kandydatowi rozwój 
i możliwość odbycia szkoleń bezpośrednio 
u producenta urządzeń przeciwpożaro-
wych; praca przy serwisie urządzeń przeciw-
pożarowych w zakładach przemysłowych na 
obszarze kraju i poza granicami Polski; praca 
w delegacjach; siedziba firmy: Gliwice;

● operator koparko-ładowarki/  
    koparki obrotowo-kołowej 

wykształcenie podstawowe; doświadczenie 
zawodowe: 2 lata; uprawnienia na koparko
-ładowarkę; jedna zmiana; miejsce pracy: 
teren Śląska;

● pracownik   
    administracyjno-biurowy 

wykształcenie średnie; biegła znajomość 
obsługi komputera (MS Office); znajomość 
przepisów z zakresu ochrony danych oso-
bowych; dokładność, systematyczność, 
sumienność, umiejętność organizacji pra-
cy własnej, dyspozycyjność, mile widziana 
znajomość branży spawalniczej; zakres 
obowiązków: przygotowanie, organiza-

cja i nadzór nad dokumentacją związaną 
z kursami spawalniczymi, prowadzenie 
korespondencji papierowej i e-mailowej, 
wprowadzanie i aktualizowanie danych 
w systemie komputerowym, prowadzenie 
rozmów telefonicznych związanych z kursa-
mi, wystawianie faktur za przeprowadzone 
kursy, przygotowywanie ofert handlowych; 
jedna zmiana; miejsce pracy Gliwice;

● księgowa/y 
wykształcenie średnie, wyższe (preferowa-
ne kierunkowe); mile widziane doświad-
czenie w prowadzeniu pełnej księgowości 
oraz znajomość j. angielskiego na poziomie 
komunikatywnym; znajomość przepisów 
spółek handlowych, zagadnień rachunko-
wości i podatkowych, mile widziana zna-
jomość programu finansowo-księgowego 
Symfonia; zakres obowiązków: weryfikacja 
pod względem finansowym i rachunkowym 
dokumentów źródłowych, księgowanie do-
kumentów w systemie informatycznym, 
współpraca z innymi komórkami w zakre-
sie rozliczania magazynów, rozliczanie sald 
księgowych; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● spawacz – ślusarz 
wykształcenie: brak wymagań; min. 3 lata 
doświadczenia zawodowego; uprawnienia 
spawacza i/lub ślusarza; zakres obowiąz-
ków: prace związane ze spawaniem i ślu-
sarstwem; jedna zmiana, miejsce pracy: 
Knurów.

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 6 lutego 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr kD.210.12.2020.iR-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze w Wydziale inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / 
Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok po-
koju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 19 mar-
ca 2020 r. do godz. 17.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

nabór nr kD.210.10.2020.Ge-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska 

urzędnicze w Wydziale Geodezji i kartografii 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do  
11 marca 2020 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 wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50. 

nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych 
prowadzonych przez Prezydenta miasta Gliwice oraz Prezydenta miasta Gliwice, wykonującego zadania z za-
kresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu miejskiego 
w Gliwicach, na rok 2020, w sprawach w szczególności dotyczących:
1. ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności, 
2. ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
3. ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie 

odrębnych przepisów,
4. ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne 

w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

5. ustalenia wartości nieruchomości w celu dokonania zwrotu wy-
właszczonych nieruchomości,

6. ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia spo-
sobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nierucho-
mości, powstałej z tytułu szkody i/lub zmniejszenia wartości 
nieruchomości.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać się rzeczoznaw-
cy majątkowi o nieposzlakowanej opinii, spełniający następujące 
kryteria:
• posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego co najmniej od 

3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę, 
• posiadanie aktywnego konta na platformie ePUAP.
Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:
1) ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rze-

czoznawcy majątkowego,

2) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów 
lub jednostek realizujących inwestycje celu publicznego, należytego 
wykonania, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wnio-
sku o wpis na listę, łącznie co najmniej 20 operatów szacunkowych 
wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych,

3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej,

4) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności zawodowej.

Wzór wniosku o wpis na listę stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r. zmienionego zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-1844/2020 z 28 stycznia 2020 r.
Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w siedzibach przy ul. Zwycięstwa 21 
lub ul. Jasnej 31A, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, w terminie do 2 marca 2020 r.
Listę biegłych rzeczoznawców zatwierdza Prezydent Miasta Gliwice. 
Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniu Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-1844/2020 z 28 stycznia 2020 r., dostępnych na 
bip.gliwice.eu.

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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oGŁoszeNia
nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego działki nr 216, obręb centrum, o pow. 0,0474 ha, stanowiącej 

własność skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, ustanowione do 
5 grudnia 2089 r. oraz prawo własności budynku położonego przy ul. Romualda traugutta 3 w Gli-
wicach, o pow. użytkowej budynku 268,00 m², stanowiącego własność Gminy Gliwice, wpisane 
do kW Gl1G/00061551/9, użytek Bi – inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 25 lutego 2020 r. o godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zmianami) nieruchomość 
obejmująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 lutego 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

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 przemy-
słową 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 Średnico-
wą, 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

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. (+48) 32/339-31-10, faks (+48) 32/339-31-17,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu  
sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Żorach, obręb 0010 
Żory, złożona z działki o numerze 3596/41 o powierzchni 0,3681 ha, ujawniona w księdze 
Wieczystej o numerze Gl1X/00021211/5, prowadzonej przez V Wydział ksiąg Wieczystych 
sądu Rejonowego w Żorach, sprzedawanej łącznie z udziałem wynoszącym 3681/67757 
części w nieruchomości położonej w Żorach przy ul. Bocznej, stanowiącej drogę, składającą 
się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3251/41 i 3253/48 (przy czym łączna 
powierzchnia ww. działek drogowych wynosi 1,3099 ha, a działki te wpisane są do księgi 
wieczystej nr Gl1X/00020307/8, prowadzonej przez sąd Rejonowy w Żorach V Wydział ksiąg 
Wieczystych), zapewniających dojazd do ww. nieruchomości. 

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości grun-
towej oraz sprzedawanego udziału w prawie wła-
sności działek drogowych jest Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Nieruchomość 3596/41 stanowiąca przedmiot 
przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, i tak, w dziale III ww. KW wpisane są:
• prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicie-

li nieruchomości KW nr 8084, bliżej określone 
w paragrafie 4 umowy z 23 kwietnia 1957 r. nr 2 
na wniosek nr 1257 przeniesiono celem współ-
obciążenia z KW 8083,

• ciężar zapisany pod poz. 1 działu II księgi wieczy-
stej Żory rola Tom VI wykaz 176, przeniesiony  
9 października 1935 r., przepisany 3 marca 1959 r.,

• natomiast dział IV tej księgi wieczystej wolny jest 
od wpisów. 

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację 
przedsięwzięć produkcyjnych, baz, składów i ma-
gazynów. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości budow-
lanej. minimalne postąpienie wynosi: 5 zł netto/m2.
liczba postąpień: minimum jedno. 
Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości wraz z udzia-
łem w działkach drogowych wynosi 145,00 zł netto 
(słownie: sto czterdzieści pięć złotych i zero groszy), 
a cena 1 m2 nieruchomości wraz z udziałem w dział-
kach drogowych brutto wynosi: 178,35 zł (słownie: 
sto siedemdziesiąt osiem złotych, 35/100).
Cena netto nieruchomości o numerze 3596/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych wynosi 
533 745,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy ty-
siące siedemset czterdzieści pięć złotych i zero groszy) 
i stanowi cenę wywoławczą całej nieruchomości wraz 
z udziałem w działkach.
cena brutto nieruchomości o numerze 3596/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych obciążona 

23% podatkiem VAT wynosi 656 506,35 zł (słownie: 
sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć zło-
tych i 35/100 ) i stanowi cenę wywoławczą całej 
nieruchomości wraz z udziałem w działkach.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-
tych i zero groszy) na rachunek Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach 
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do 
28 lutego 2020 r. do godz. 10.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się  
28 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie 
„Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami w sie-
dzibie organizatora przetargu do 28 lutego 2020 r. 
do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzi-
bie organizatora przetargu do 13 lutego 2020 r., od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadko-
wi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
lokalizacja: w rejonie ulicy I. Łukasiewicza 
w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 920/5, obręb Żerniki, pow. 

0,0752 ha, użytek – RiVa/grunty orne, 
zapisana w kW nr Gl1G/00033143/1 
wraz z niewydzielonym udziałem 
wynoszącym ¼ w prawie własności 
działki nr 920/8, obręb Żerniki, pow. 
0,0176 ha, użytek – RiVa/grunty orne, 
zapisanej w kW nr Gl1G/00130916/1, 
stanowiącej wewnętrzną drogę do-
jazdową.

opis przedmiotu przetargu
Działki nr 920/5 i 920/8, obręb Żerniki, 
położone w Gliwicach w rejonie ul. I. Łu-
kasiewicza w strefie pośredniej miasta, 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. 
Działka na 920/5, obręb Żerniki, stanowi 
teren płaski, niezabudowany, w części 
porośnięty drzewami i trawami. Kształt 
działki regularny. Sieci uzbrojenia terenu 
w pobliżu: sieć elektroenergetyczna, wo-
dociągowa, kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej, gazowa oraz telekomunikacyjna. 
Istnieje możliwość włączenia działki 
do ruchu drogowego poprzez działkę  
nr 920/8, obręb Żerniki, mającą stano-
wić drogę wewnętrzną z włączeniem do  
ul. W. Kadłubka w Gliwicach. Pozostałe 
udziały w działce nr 920/8, obręb Żerniki, 
należą do osób prywatnych. 
obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 
23 września 2004 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część 
dzielnicy Żerniki w Gliwicach (uchwała  
nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 8 lipca 2004 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r.,  
poz. 2442), teren położony w Gliwicach 
obejmujący działki nr 920/5 i 920/8, obręb 
Żerniki, oznaczony jest symbolem:
• D 2.3(1.3)/TMJ – gdzie funkcją wiodącą 

jest zabudowa mieszkaniowa tmj – 
tereny przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą (poje-
dynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, 
dla których obowiązują następujące 
ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 25%,
• procent terenów zielonych (biolo-

gicznie czynnych – pow. minimal-
na) – 65%,

• wskaźnik intensywności zabudowy 
– do 0,4,

• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 
wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

Działka objęta jest zasięgiem strefy SH-
3.1, w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej, w obrębie której wszelkie 
prace ziemne winny być prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
268 000,00 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: 2700,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 11 marca 2020 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 18.
Podpisanie notarialnej umowy kupna
-sprzedaży nastąpi do 10 kwietnia 2020 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 26 800,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpła-
ty „Przetarg, dz. nr 920/5, 920/8, obręb 
Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 4 marca 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia 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 potwierdzają-

cego tożsamość osoby biorącej udział 
w przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-1093/19 z 20 sierpnia 
2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5907/18 
z 5 marca 2018 r. oraz w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego prawa 

własności działki nr 920/5, obręb Żerni-
ki, zapisanej w KW nr GL1G/00033143/1 
wraz z niewydzielonym udziałem wy-
noszącym ¼ w prawie własności działki  
nr 920/8, obręb Żerniki, zapisanej  
w KW nr GL1G/00130916/1, położonych 
w Gliwicach, stanowiących własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowych działek, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 65).
2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczest-
nik, 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 przetar-
gu uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu, 
zapisami uchwały Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca  
2004 r., opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 86  
z 8 września 2004 r., poz. 2442), zapisami 
ksiąg wieczystych nr GL1G/00033143/1 
i GL1G/000130916/1 oraz stanem faktycz-
nym działek, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje działki w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanych działek.
4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1093/19 
z 20 sierpnia 2019 r.
6. Dodatkowe informacje o nierucho-
mości oraz warunkach przetargu można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice – Referat Zby-
wania 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 internetowej www.gliwice.eu 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65),

oGŁaSZa

iNFoRmacja szczeGóŁoWa O ocHRoNie DaNycH osoBoWycH 
zBieRaNycH 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 ce-
lu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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 pro-
simy o podanie danych kontaktowych, tj. 
numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu 
do korespondencji; podanie tych danych jest 
dobrowolne. Wówczas zawsze mają Pań-
stwo 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 związku 
z wykonywaniem zadań publicznych wła-
snych, zleconych lub realizowanych w oparciu 
o porozumienia, o których mowa w szcze-
gólności 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 usta-
wą o dostępie do informacji publicznej (art. 
6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony 
danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) 
lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzy-
stające z poczty elektronicznej mogą złożyć za-
pytanie 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 osobowych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy 
prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, 
której dane osobowe dotyczą, może żądać prze-
niesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany do innego administratora 
danych. Nie dotyczy to jednak danych osobo-
wych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w for-
mie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, 
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Przepi-
sy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych 

uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. 

4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma 
również prawo wniesienia skargi na przetwa-
rzanie 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.

5. 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 
przepis prawa nakłada na prezydenta 
miasta obowiązek udostępnienia lub po-
dania do publicznej wiadomości przetwa-
rzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych 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).

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://gapr.pl/
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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oGŁoszeNia
nieruchomości

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

że w siedzibie urzędu miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty urzędowe / Wykazy  
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowią-
ce własność miasta Gliwice:
• nr 11/2020 do 25 lutego 2020 r.

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

że w budynku zakładu Gospodarki 
mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

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

w wykazach.

nieruchomości przeznaczonych do 
wynajęcia:
• nr 1861/2020 do 20 lutego 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia:
• nr 1860/2020 do 20 lutego 2020 r.,
• nr 1862/2020 do 20 lutego 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości:
• nr 1869/2020 do 24 lutego 2020 r.,
• nr 1870/2020 do 24 lutego 2020 r.,
• nr 1871/2020 do 24 lutego 2020 r.,
• nr 1872/2020 do 24 lutego 2020 r.

preZyDent  
miaSta GLiWice

informuJe,

preZyDent  
miaSta GLiWice

informuJe,

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
15 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy 
ul. jasnej 31a, w sali nr 18, rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 106, 107 i 111, obręb kłodnica, położonych w Gliwicach przy ul. kozielskiej, 
stanowiących własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 311 000,00 zł
Wadium: 331 100,00 zł
minimalne postąpienie: 33 110,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106).
Nieruchomości obejmujące niezabudowane 
działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, zo-
stały przeznaczone do zbycia w drodze prze-
targu nieograniczonego zgodnie z uchwałą  
nr VI/100/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 
2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-1015/19 z 5 sierpnia 2019 r.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności działek nr 106, 107 i 111, obręb 
Kłodnica, odbył się 14 stycznia 2020 r. i zakończył 
się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 106, obręb Kłodnica, użytki: 

RIIIb – grunty orne, B – tereny mieszka-
niowe, pow. 0,3592 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00046746/2,

• działka nr 107, obręb Kłodnica, użytek: RIVa – 
grunty orne, pow. 0,1866 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00036327/6,

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

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wynosi 
1,5928 ha.
2. opis przedmiotu przetargu
Działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, po-
łożone są w niedalekiej odległości od centrum 
miasta. W pobliżu przebiega droga krajowa  
nr 88 i Drogowa Trasa Średnicowa. Otoczenie 
stanowi zabudowa mieszkaniowa-wielorodzinna 
i centrum handlowe „Arena”. Działki stanowią 
płaski teren, porośnięty roślinnością trawiastą 
oraz pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie z drogą publiczną
Istnieje możliwość skomunikowania działek  
nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, z drogą publicz-
ną ulicą Kozielską z włączeniem w obszarze zjazdu 
istniejącego z działki nr 111, pod następującymi 
warunkami:
a) rozbudowy ulicy Kozielskiej o dodatkowy pas 

ruchu do skrętu w lewo, na koszt i staraniem 
inwestora, po zawarciu dodatkowego poro-
zumienia z Miastem Gliwice w tym zakresie 
(regulującego m.in. kwestię nieodpłatnego 
przekazania wybudowanej infrastruktury na 
majątek miasta),

b) zachowania dotychczasowych zjazdów i relacji 
na tych zjazdach w obszarze oddziaływania 
ww. rozbudowy (nie wyklucza się konieczności 
przesunięcia istniejącego zjazdu obsługujące-
go dojazd do budynków przy ul. Kozielskiej 
61-69 – utrzymanie dotychczasowych relacji 
na ww. zjeździe przy założeniu wydzielenia 
dodatkowego pasa ruchu do skrętu w lewo 
w ciągu ulicy Kozielskiej może wymuszać 
podjęcie ww. działań, w takim przypadku 
konieczne będzie uzyskanie dodatkowego 
uzgodnienia w tym zakresie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową (działka nr 396 w obrębie Nowe 
Gliwice)),

c) zachowania istniejącej służebności przejazdu 
wyznaczonej na działce nr 111 na rzecz wła-
ściciela działki nr 109, obręb Kłodnica – praw-
dopodobnie w innym przebiegu, zależnym od 
miejsca włączenia i lokalizacji wewnętrznego 
układu komunikacyjnego,

d) zagospodarowania terenu wewnętrznego 
(inwestycyjnego) w taki sposób, aby w sytuacji 
pojawienia się możliwości jego skomunikowa-
nia od strony północno-wschodniej (obecnej 
drogi wewnętrznej C.H. Arena) nie istniały 
żadne przeciwwskazania do realizacji takiego 
włączenia. Wówczas, wyłącznie od decyzji 
zarządcy drogi może zależeć pozostawienie 
zjazdu z ulicy Kozielskiej w funkcjonującej po-
staci (w zależności od wpływu generowanego 
przez ten zjazd ruchu kołowego na sposób 
użytkowania przestrzeni ulicy Kozielskiej za-
równo w aspekcie przepustowości, bezpie-
czeństwa, jak również w odniesieniu do innych 
uciążliwości, trudnych do zdefiniowania na tę 
chwilę).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2068 z późn. zm.) każdą zmianę dotychcza-

sowego sposobu zagospodarowania lub użytko-
wania terenu należy uzgodnić z zarządcą drogi 
w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu 
drogowego spowodowanego tą zmianą. 
Przed realizacją jakiejkolwiek inwestycji na przed-
miotowych działkach, inwestor winien wystąpić do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o dokonanie 
takiego uzgodnienia – wniosek 4a. Szczegółowe 
uwarunkowania skomunikowania zostaną sfor-
mułowane na etapie rozpatrywania wniosku 4a.
Uczestnikom przetargu zaleca się, przed przystą-
pieniem do przetargu, wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach o zaopiniowanie koncepcji 
skomunikowania planowanej inwestycji.
obciążenia nieruchomości zapisane w księdze 
wieczystej
Działa nr 106: nieograniczona w czasie służebności 
przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 400 mm i długości 15,5 m (całkowita 
pow. służebności 77,45 m2) na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Działka nr 107: brak zapisów w KW odnośnie 
służebności.
Działka nr 111: nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 400 mm i długości 17,7 m (całkowita 
pow. służebności 72,13 m2) na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa 
w pasie o szerokości 5 m, o długości ok 22 m, 
o łącznej powierzchni służebności 122 m2 na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 109, 
obręb Kłodnica. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księ-
gach wieczystych – w dziale III – elektroniczny 
dostęp do treści księgi wieczystych na stronie:  
https://ekw.ms.gov.pl.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, tre-
ścią ksiąg wieczystych oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie 
istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działki nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, położo-
ne są na terenie, na którym od 29 stycznia 2016 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice, dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej 
i Okulickiego. Plan ten uchwalony został przez 
Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XII/297/2015 
z 17 grudnia 2015 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 29 grudnia 2015 r., pod poz. 7641. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmioto-
we działki znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem 4mNun opisanym jako tereny miesz-
kaniowo-usługowe o niskiej intensywności za-
budowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNUn 
do 4 MNUn ustalono:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• usługi nieuciążliwe;

b) uzupełniające:
• garaże, budynki gospodarcze, budynki 

pomocnicze,
• sieci infrastruktury technicznej,
• dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
• zieleń i ogrody przydomowe.

Zgodnie z §5 pkt 11 ww. planu ilekroć w planie 
jest mowa o terenach zabudowy mieszkaniowo
-usługowej – należy przez to rozumieć tereny, na 
których funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą 
występować samodzielnie lub łącznie, w dowol-
nych proporcjach.
Ze względu na parametry działki nr 106, obręb 
Kłodnica (szerokość ok. 12 m) jej zagospoda-
rowanie zgodnie z planem może być znacznie 
utrudnione.
Na przedmiotowym terenie obowiązują nie-
przekraczalne linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 kwietnia 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
5. Wadium
Wadium w wysokości 331 100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 106, 107 i 111, obręb 

Kłodnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
9 kwietnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości 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 na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

przez osobę/y, na rzecz której/których będzie 
ewentualnie nabywana 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: ak-
tualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji 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 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
1015/19 z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego prawa własności nieruchomości 
oznaczonych geodezyjnie jako niezabudowane dział-
ki: nr 106, obręb Kłodnica, nr 107, obręb Kłodnica, 
nr 111, obręb Kłodnica, położonych w Gliwicach 
przy ul. Kozielskiej, stanowiących własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowych nierucho-
mości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 15 maja 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki 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.
7.6. 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 odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65),

oGŁaSZa

organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 

Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
•  realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 

z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowa-
nych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powia-
towym; w takim przypadku, niepodanie danych, 
będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi 
w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek 
podania danych osobowych, mogą zostać Państwo 
poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych w określonym celu i zakresie. Wów-
czas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. 
Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą 
mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda 
miała dotyczyć.

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

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania;

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych;

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą 
może żądać przeniesienia danych przetwarzanych 
w sposób zautomatyzowany do innego administratora 
danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Za-
ufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wy-
mogi związane z realizacją wymienionych uprawnień 
– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwa-
rzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd 
można się kontaktować korespondencją e-mail z in-
spektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gli-
wice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub 

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

5. 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 obowią-
zek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych

b) dane przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, 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 przy-
padkach, w tym profilowanie.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 27 kwietnia 
2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

DziaŁki PoD BuDoWNictWo 
miEszkaNiOWE

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. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach, 
obręb czechowice Północ

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, kW Gl1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 204 800,00 zł
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 20 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, kW Gl1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 206 300,00 zł
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 20 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2, kW Gl1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 336 300,00 zł
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 33 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

oPis NieRucHomoŚci
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nie-
ogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte 
zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. 
Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na działce 
lub tuż przy jej granicy). W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii 
elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, 
obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojaz-
dową (ul. Poziomkowa).
PRzezNaczeNie NieRucHomoŚci i sPosóB zaGosPoDaRoWaNia
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren 
oznaczony jest symbolem 13mN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji ar-
cheologicznej.

zarząd Dróg 
miejskich  

w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biule-
tynie informacji Publicznej (BiP) 
zarządu Dróg miejskich w Gli-
wicach (www.zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia, stanowiących 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/8/2020 do 21 lutego 2020 r.,
• nr ZDM/9/2020 do 21 lutego 2020 r.

zarząd Budynków  
miejskich  

ii towarzystwo 
Budownictwa 

społecznego, 44-100 Gliwice, 
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

----------------------------------------------------------
1. konkursu ofertowego na 
wysokość stawki czynszu za na-
jem garażu usytuowanego przy  
ul. Granicznej 27, pow. 14,09 m2.

Garaż można oglądać 12 lutego  
2020 r., w godz. od 14.00 do 14.10.
termin składania ofert: 18 lutego 

2020 r.
miejsce składania ofert: siedziba 

ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.
----------------------------------------------------------
2. konkursu ofertowego lub 
sprzedaży lokalu użytkowego 
usytuowanego przy ul. Wiązo-
wej 4, pow. 54,89 m2.

lokal można oglądać 19 lutego  
2020 r., w godz. od 14.15 do 14.30.
termin składania ofert: 28 lutego 

2020 r. do godz. 14.00.
----------------------------------------------------------
Pełna treść ogłoszeń znajduje 

się na stronie www.tbs2.pl

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

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. PeRkoza 9, lokal nr 4, parter, pow. 
41,28 m2 + piwnica 4,20 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 5 marca 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 119 100,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
termin oględzin: 17 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 marca 2020 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2020 r.

ul. kuNickieGo 17, lokal nr 3, parter, 
pow. 46,92 m2 + piwnica 4,42 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 5 marca 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 134 500,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 17 lutego 2020 r. od godz. 12.30 do 
12.45 (dodatkowy termin oględzin: 3 marca 2020 r. 
od godz.9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2020 r.

ul. asNyka 5, lokal nr 2, parter, pow. 
28,32 m2 + piwnica 2,50 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 5 marca 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 17 lutego 2020 r. od godz. 13.00 do 
13.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 marca 2020 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2020 r.

ul. kRóloWej jaDWiGi 10, lokal nr 2, 
parter, pow. 47,10 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, z dostępem do Wc 
usytuowanego na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 5 marca 2020 r., godz. 11.30

cena wywoławcza nieruchomości: 100 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 18 lutego 2020 r. od godz. 10.45 
do 11.00 (dodatkowy termin oględzin: 3 marca 
2020 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2020 r.

ul. ŁuŻycka 2c, lokal nr 18, iV piętro, 
pow. 31,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 5 marca 2020 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 96 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 18 lutego 2020 r. od godz. 10.00 
do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 marca 
2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2020 r.

ul. kRóloWej BoNy 5, lokal nr 1a, par-
ter, pow. 58,76 m2 + piwnica 4,96 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, Wc, 2 przed-
pokoje, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2020 r. od godz. 14.00 do 
14.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 2020 r. 
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. oRlickieGo 9, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 35,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z Wc, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 105 700,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 24 lutego 2020 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz.10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. stRzelcóW BytomskicH 19, lokal 
nr i, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 lutego 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 18 900,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 25 lutego 2020 r. od godz. 8.00 
do 8.10, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 21 lutego 2020 r.

ul. NoWy ŚWiat 2, lokal nr 7, iii pię-
tro, pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 lutego 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
termin oględzin: 25 lutego 2020 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-92
termin wpłaty wadium: 21 lutego 2020 r.

ul. NoWy ŚWiat 2, lokal nr 7a, iii pię-
tro, pow. 30,75 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 lutego 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 64 100,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
termin oględzin: 25 lutego 2020 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-92
termin wpłaty wadium: 21 lutego 2020 r.

ul. kaczyNiec 7, lokal nr 8, ii piętro 
(poddasze), pow. 52,43 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 lutego 2020 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 129 500,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin oględzin: 25 lutego 2020 r. od godz. 9.45 
do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97
termin wpłaty wadium: 21 lutego 2020 r.

al. koRFaNteGo 3, lokal nr i, parter, 
pow. 31,16 m2 + 23,04 m2 (pomiesz-
czenie przynależne z wewnętrznego 
podwórka), 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 27 lutego 2020 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 146 700,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
termin oględzin: 25 lutego 2020 r. od godz. 10.15 
do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 21 lutego 2020 r.

ul. zWyciĘstWa 31, lokal nr iV, parter 
– oficyna, pow. 29,53 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 43 900,00 zł

Wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 26 lutego 2020 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. zWyciĘstWa 14c, lokal nr i, parter 
– oficyna (dostęp do nieruchomości 
przez bramę przejazdową oraz po-
dwórko nieruchomości zwycięstwa 
16-18), pow. 101,86 m2 + piwnica: 
10,40 m2, 5 pomieszczeń, przedsionek, 
korytarz, Wc, pomieszczenie higienicz-
no-sanitarne, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 284 700,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
termin oględzin: 26 lutego 2020 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. DWoRcoWa 40c, lokal nr 4, par-
ter, pow. 14,77 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 20 900,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
termin oględzin: 28 lutego 2020 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. DWoRcoWa 40c, lokal nr 5, par-
ter, pow. 14,10 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 19 900,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 28 lutego 2020 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. kozielska 13, garaż nr 2, parter 
– oficyna (dostęp do garażu przez 
bramę przejazdową), pow. 15,45 m2,  
1 pomieszczenie, garaż do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 24 lutego 2020 r. od godz. 12.40 
do 12.50 (dodatkowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
21 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 18, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 472, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy 
ul. m. skłodowskiej-curie, stanowiącej własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
639 000,00 zł
Wadium: 63 900,00 zł
minimalne postąpienie: 6390,00 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 ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 472, obręb Politechnika, użytek B 

– tereny mieszkaniowe, o pow. 0,1770 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00041468/4.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 472, obręb Politechnika, położo-
na jest w niedalekiej odległości od centrum 
miasta oraz węzła autostradowego „Gliwice 
– Sośnica”. Kształt działki regularny, zbliżony 
do prostokąta. Przedmiotowa działka stanowi 
teren płaski, częściowo ogrodzony, zagospo-
darowany w części jako ogródki przydomowe 
z zielenią niską i drzewami ozdobnymi. Na 
działce znajduje się murowany obiekt gospo-
darczy, który nie jest ewidencjonowany. W po-
łudniowo-zachodniej części działki urządzono 
drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości 
położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 
i ul. Pszczyńskiej 67 (nakłady w postaci kostki 
brukowej nie są własnością Miasta Gliwice 
i nie są przedmiotem sprzedaży).  
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogo-
wego z działki nr 472, obręb Politechnika, do 
drogi publicznej, tj. ul. M. Skłodowskiej-Curie, 
zjazdem istniejącym (dla dotychczasowego 
sposobu zagospodarowania terenu, generu-
jącego niewielkie natężenie ruchu kołowego). 
W przypadku realizacji inwestycji generującej 
znaczne natężenie ruchu samochodowego 
może zaistnieć potrzeba przesunięcia zjazdu 
w kierunku północno-zachodnim, tj. oddalenia 
zjazdu od obszaru oddziaływania skrzyżowania 
ulic Pszczyńska/Skłodowskiej-Curie. Ewentual-
na 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 rozpatry-
wać indywidualnie, gdyż uzależnione są one 
od natężenia ruchu, które będzie generować 
inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę 
obecną okoliczności.
Na terenie działki nr 472, obręb Politechnika, 
występują sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, a zwłaszcza sieci ciepłownicze, 
które mogą ograniczać możliwość zabudowy 
przedmiotowej działki. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przy-
padku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany 
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
W przypadku ewentualnej wycinki drzew 
lub krzewów wymagane jest zgłoszenie lub 
uzyskanie zezwolenia organu zgodnie z ak-
tualną ustawą o ochronie przyrody. Przy od-
prowadzaniu wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych należy spełnić wymogi ustawy 
Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków – dotyczy działalności gospo-
darczej. W celu ewentualnego podniesienia 
lub wyrównania powierzchni nie należy zmie-
niać naturalnego ukształtowania terenu oraz 
przyjmować zanieczyszczonej gleby lub ziemi 
nieznanego pochodzenia.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona zo-
stała nieograniczoną służebnością przesyłu 
w zakresie sieci ciepłowniczej na rzecz PEC 
– Gliwice Sp. z o.o. Pełna treść służebności 
zapisana jest w księdze wieczystej w dziale 
III – elektroniczny dostęp do treści księgi 
wieczystej na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przy sprzedaży, przyszły nabywca będzie zo-
bowiązany do obciążenia nabywanej działki 
nr 472, obręb Politechnika, w pasie o długości 
23 m i szerokości 5 m, tj. o pow. 115 m2, bie-
gnącym od ul. M. Skłodowskiej-Curie wzdłuż 
granicy działek 472 i 473, obręb Politechnika, 
prawem nieograniczonej w czasie i nieod-
płatnej służebności gruntowej (przechodu 

i przejazdu) na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości obejmującej działki nr 473 
i 475 w obrębie Politechnika, położonych 
odpowiednio przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
2 i ul. Pszczyńskiej 67 w Gliwicach.  
Wydano zgodę dla Wspólnoty Mieszkanio-
wej na trwałe zajęcie działki nr 472, obręb 
Politechnika, w celu wykonania ocieplanej 
ściany szczytowej budynku przy ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 2.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
przebiegiem sieci infrastruktury technicznej 
oraz zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania terenu, w granicach którego po-
łożona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 472, obręb Politechnika, położo-
na jest na terenie, dla którego od 31 maja 
2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego rejon „dzielnicy 
Akademickiej”. Przedmiotowy plan został 
uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego 16 maja 
2014 r., poz. 2860.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmio-
towa działka znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem 2mWu co oznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wy-
sokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1MWU 
÷ 3MWU, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa o wysokiej inten-
sywności zabudowy:
a) wielorodzinna, w tym zamieszkania zbio-

rowego, taka jak hotel, motel, schronisko 
turystyczne, internat, dom studencki, dom 
rencistów,

b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) miejsca do parkowania, drogi wewnętrz-

ne, ciągi piesze, rowerowe,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe.
Zgodnie z rysunkiem planu, dla terenu 2MWU 
ustalona została nieprzekraczalna linia zabu-
dowy od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie. 
Linia ta znajduje się m.in. na przedmiotowej 
działce. Ponadto na działce zostały uwidocz-
nione istniejące przewody ciepłownicze wraz 
ze strefami technicznymi (sieci ciepłownicze 
oznaczone na mapie zasadniczej jako cw 700).
Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi 
w ww. planie, działka nr 472, obręb Politech-
nika, znajduje się w granicach:
a) terenu objętego „Obszarowym progra-

mem rewitalizacji dla śródmieścia”,
b) udokumentowanego złoża węgla kamien-

nego „Gliwice”.
Na obszarze planu ustalone zostały bezwzględ-
ne ograniczenia wysokości obiektów budow-
lanych do 298,75 m nad poziomem morza.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 kwietnia 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
5. Wadium
Wadium w wysokości 63 900,00 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, dz. 
nr 472, obręb Politechnika, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 15 kwietnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

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

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomocni-
ka osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-1639/19 z 2 grudnia 2019 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geode-
zyjnie jako niezabudowana działka nr 472, 
obręb Politechnika, o powierzchni 0,1770 ha,  
KW nr GL1G/00041468/4, położonej w Gli-
wicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 65).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawar-
cia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powi-
nien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 21 maja 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu 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 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.
7.6. 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 odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65),

oGŁaSZa

iNFoRmacja szczeGóŁoWa O ocHRoNie DaNycH osoBoWycH zBieRaNycH PRzez uRzĄD miejski W GliWicacH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w ce-
lu realizacji obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z realizacja 
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i in-

nymi klientami urzędu – w tym celu prosimy 
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do kore-
spondencji; podanie tych danych jest dobro-
wolne. 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 związku 
z wykonywaniem zadań publicznych własnych, 
zleconych lub realizowanych w oparciu o po-
rozumienia, 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 infor-
macji 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 cywilnopraw-
nych i z zakresu prawa pracy – w takim przypad-
ku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie 
umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony 
danych osobowych można się kontaktować pi-
semnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespon-

dencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem 
ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Infor-
macji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwy-
cięstwa 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 osobowych, sprostowania (poprawia-
nia) swoich danych osobowych, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• 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 da-
nych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to 
jednak danych osobowych przetwarzanych w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpi-
sem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzy-
staniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prze-
pisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym 

poinformowani. Każda osoba, której dane osobo-
we 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 jednost-
kom organizacyjnym, w celu wykonywania 
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 in-
strukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania archiwów zakładowych lub z przepisów 
szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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Pierwsza impreza w ramach roku ju-
bileuszowego jest zaplanowana już 
w lutym. 22 lutego harcerze i zuchy 
z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej wezmą 
udział grze terenowej z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. W kwietniu od-
będą się aż trzy wydarzenia: konfe-
rencja dla instruktorów harcerskich, 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na 

pl. Rzeźniczym i uroczysta gala jubi-
leuszowa w ruinach teatru Victoria.

Na 9 maja zaplanowano 
pełen atrakcji rodzinny 
festyn w czechowicach, 
a na 20 czerwca – wielkie 
ognisko w Łączy. 

We wrześniu harcerze tradycyj-
nie powitają w swoich szeregach 
nowych członków. Stulecie gli-
wickiego harcerstwa zakończy się  
11 listopada, w Narodowe Święto 
Niepodległości.

Gliwickie harcerstwo ma długą 
i piękną tradycję. – 4 kwietnia 
1920 roku we Wójtowej Wsi, 
Antoni Powiecka, Jan Grzbie-
la i Jan Bek założyli pierwszą 
drużynę harcerską w Gliwicach 
– Męską Drużynę im. Tadeusza 
Kościuszki. Działalność harcerzy 
była wówczas związana z Polskim 
Komisariatem Plebiscytowym 
z siedzibą w Bytomiu oraz Polską 
Organizacją Wojskową – mówi 
Katarzyna Moskała z Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej. (mm)

kultura

stulecie harcerstwa w Gliwicach będziemy świętować z hufcem aż przez dziesięć miesięcy. 
W programie obchodów jest harcerski festyn nad jeziorem, uroczysta gala w ruinach 
teatru i wielkie ognisko.

CO? GDZIE? KIEDY?
czWaRtek 13 luteGo

 ■ godz. 16.00: „Jak być dobrym i skutecznym rodzi-
cem, czyli wprowadzenie do pozytywnej dyscypli-
ny” – warsztaty pedagogiczne, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Breakout Tour” – koncert Piotra Nalepy, 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 6)

PiĄtek 14 luteGo
 ■ godz. 17.00: „Piękno geometrii” – wykład Ewy Po-

korskiej-Ożóg z cyklu „Secesja – inny modernizm”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Nie tylko hałdy” – wernisaż wystawy 
Czesława Siemianowskiego, galeria na6 (ul. Matejki 6)

 ■ godz. 19.00: Roztańczone Walentynki, Arena Gliwice 
(ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 20.15: „Parasite”, reż. J. Bong – projekcja 
w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

soBota 15 luteGo
 ■ godz. 15.00: „Nacjonaliści ukraińscy wobec Polaków, 

Żydów i innych „wrogich” narodów do 1941 r.” – wy-
kład Marka Wojnara, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Królowa Śniegu” – spektakl Teatru  
Wit-Wit, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.10: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-
cja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Joker”, reż. T. Phillips – projekcja w ra-
mach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Parasite”, reż. J. Bong – projekcja 
w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

NieDziela 16 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Z karnawałem dookoła świata” – kon-

cert Marcin Sidor Trio z cyklu „Podwieczorki muzycz-
ne w Willi Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Wiedeński koncert karnawałowy” – 
koncert Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Zagubieni w intencjach – koncert, Ibu 
(ul. Matejki 6)

 ■ godz. 18.10: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-
cja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Parasite”, reż. J. Bong – projekcja 
w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

PoNieDziaŁek 17 luteGo
 ■ godz. 17.00:  „Nasi »latają« wysoko” – spotkanie z cy-

klu „Opera nie gryzie”, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

WtoRek 18 luteGo
 ■ godz. 17.45: „Parasite”, reż. J. Bong – projekcja 

w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Jak kto zmienia nasze życie?” – wykład 
Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.15: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-
cja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRoDa 19 luteGo
 ■ godz. 17.45: „Parasite”, reż. J. Bong – projekcja w ra-

mach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.15: „Matthias i Maxime”, reż. X. Dolan – pro-
jekcja w ramach klubu Wysokich Obcasów, Scena Baj-
ka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-
cja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

koncerty, sety Dj-skie, pokazy breakdance’u, warsztaty graffiti – 24 i 25 kwietnia w naszym 
mieście odbędzie się wielkie hip-hopowe wydarzenie: Glivitune Festival. Będzie z nami 
Fokus, Rahim, tede, abradab i wielu innych. miejscówka: arena Gliwice!
W Gliwicach kultury hip-hopowej 
nikomu specjalnie przedstawiać 
nie trzeba – od lat 90. jest wpisana 
w śląskie DNA. Rzut beretem od 
naszego miasta, w Katowicach, 
nagrywały legendarne składy Kali-
ber44 i Paktofonika. Fokus i Rahim 
oraz abradab wystąpią na Glivitune 
Festival 24 kwietnia. Kto jeszcze 
złapie za mikrofon? tymek, malik 
montana, kaeN, tede, kali, Wac 
toja, z.B.u.k.u., Fejzjestm, małach 
i Rufuz. A 25 kwietnia oliwy do kon-
certowego ognia doleją: Żabson, 
Grubson, smolasty, sarius, kali, 
Bedoes, solar i Białas. 

Muzyka w hip-hopie gra pierwsze 
skrzypce, ale cała miejska kultura 
hip-hopowa jest oczywiście dużo 

bardziej różnorodna. Grafficiarze, 
breakdancerzy, freestylujący MC, 
DJ-e i oczywiście niesamowita 

publiczność – wszyscy oni two-
rzyli i tworzą polskie środowisko 
hip-hopowe. To dla nich i o nich 
będzie ta impreza.

Poza koncertami na uczestników fe-
stiwalu czekają warsztaty – DJ-skie, 
taneczne, grafficiarskie – a także 
bardzo ciekawa wystawa, która 
przyjedzie do Gliwic z Muzeum 
Śląskiego. Zobaczymy na niej histo-
rię śląskiego hip-hopu – od 1993 
do 2003 roku. W Arenie Gliwice  
(ul. Akademicka 50) zaplanowano też 
dużą strefę targową. Karnety i bilety 
jednodniowe na Glivitune Festival 
są dostępne na stronach eventim.pl 
i ebilet.pl. (mm)

złap zajawkę na hip-hop
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Gliwice jest  
naprawdę mocny!

Niech nam żyją harcerze!
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