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nIE przEGAp

Czy wiecie, ile wody mieści się w największym 
zbiorniku palmiarni Miejskiej? Czy ryby lubią bro-
kuły? Jak czyszczone są gigantyczne akwaria? Czy 
mieszkańcy gliwickich akwariów się kłócą? Czy 
ryby rozpoznają ludzi?
Na stronie internetowej Miej-
skiego Zarządu Usług Komu-
nalnych dostępny jest kolejny 
podcast „Palmiarnia na wynos”. 
Tym razem dowiecie się wielu 
ciekawostek na temat miesz-
kańców zbiorników wodnych. 
Opowiada o nich Jakub Jagielski, 
akwarysta gliwickiej Palmiarni, 
który nie raz stanął oko w oko 

z arapaimą – największą z ryb 
w gliwickich tropikach. Udajcie 
się w podwodną podróż!

Podcastu można wysłuchać na 
www.mzuk.gliwice.pl, dostęp-
ny jest również na Spotify oraz 
Soundcloud. W wyszukiwarkę 
tych portali wystarczy wpisać 
„Palmiarnia na wynos”.  (mf)

Muzyka łagodzi obyczaje

Oko w oko z arapaimą

Klasyka pod palmami

Gliwicka Orkiestra Kameralna

Wiosnę w Gliwicach tradycyjnie powitamy muzyką Fryderyka Chopina. 
W palmiarni Miejskiej na przełomie kwietnia i maja odbędą się cztery zna-
komite koncerty pianistyczne. Miasto Gliwice zaprasza!
Pięć pawilonów, tysiące roślin, 
egzotyczne zwierzęta i wielkie 
zbiorniki pełne ryb – koncerty 
chopinowskie w takim otoczeniu 
to niezapomniane wydarzenia. 
25 kwietnia w Palmiarni Miejskiej 
(park Chopina, ul. Fredry 6) pod-
czas Wiosny z Fryderykiem będzie-
my słuchać kompozycji Ludwiga 
van Beethovena. Oprócz utworów 
kompozytora z Żelazowej Woli, 
zabrzmi także muzyka ostatniego 
z tak zwanych klasyków wiedeń-
skich. Przy fortepianie zasiądzie 
Théo Ranganathan, zagra także 
Poznański Kwintet Smyczkowy. 
2 maja wystąpi pianista Maciej 
Wota. Będą mu towarzyszyć mu-
zycy Kwintetu Smyczkowego Gli-
wickiej Orkiestry Kameralnej: Kamil 
Staniczek (skrzypce), Waldemar 
Staniczek (skrzypce), Aleksandra 
Demowska-Madejska (altówka), 
Wojciech Skóra (wiolonczela) i Łu-
kasz Bebłot (kontrabas).

9 maja wystąpią Tomasz Marut 
i Piotr Alexewicz. Pianiści wpadną 
do Gliwic „W drodze po Chopinow-

skie laury”. Obaj są kandydatami 
do udziału w prestiżowym XVIII 
Międzynarodowym Konkursie 
Chopinowskim 2021. Kto wie, 
może czekają ich kariery na miarę 
Krystiana Zimermana i Rafała Ble-
chacza? 16 maja muzykę Chopina, 
Ferenca Liszta i Roberta Schuman-
na wykona Wojciech Waleczek. 
Pianista zagra z towarzyszeniem 
Aukso Acoustic Quartet. Publicz-
ność usłyszy między innymi słynną 
pieśń „Wiosna” w opracowaniu na 
fortepian.

– Z dużą satysfakcją – po rocz-
nej przerwie – po raz jedenasty 
pragnę  zaprosić  Państwa  do 
Palmiarni w parku im. Fryderyka 
Chopina w Gliwicach. Egzotyczna 
roślinność stała się znakomitą 
scenerią do wykonywania i słu-
chania muzyki Fryderyka Chopina 
i innych kompozytorów. Z roku 
na rok rośnie prestiż i znaczenie 
wiosennych spotkań z muzyką, 
czego dowodem niech będzie 
udział nie tylko pianistów z Polski, 
ale również innych krajów Europy 

i świata. Dzięki Państwa uczest-
nictwu Wiosna z Fryderykiem na 
stałe zagościła w kalendarzu kul-
turalnym Gliwic i regionu. Dzięku-
jąc artystom, pomysłodawcom, 
organizatorom, życzę Państwu 
niezapomnianych artystycznych 
wrażeń – mówi prezydent Gliwic 
Adam neumann.

Wszystkie koncerty będą się roz-
poczynać o godz. 19.30. Bilety 
w cenie 40 zł można nabyć na stro-
nie internetowej Teatru Miejskie-
go w Gliwicach (teatr.gliwice.pl)  
i w kasie kina Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3). Na godzinę przed 
koncertem będą także dostępne 
w kasie Palmiarni. Rezerwacje są 
przyjmowane od poniedziałku do 
piątku między godz. 9.00 a 15.00 
w Biurze Obsługi Widzów TMG 
(32/230-49-68, bow@teatr.gli-
wice.pl). Recitale będą odbywać 
się w reżimie sanitarnym. na wy-
padek wprowadzenia ograniczeń 
w organizacji wydarzeń kultu-
ralnych, organizator planuje 
przełożenie koncertów na inne 

terminy. W takim wypadku ich 
daty zostaną podane na stronie 

internetowej Teatru Miejskiego 
w Gliwicach.  (mm)

Wiosnę witamy z muzyką Gliwickiej Orkiestry Kameralnej i zespołu Muzyki 
Salonowej Eleganza. Gliwiccy muzycy przygotowali dwa wydawnictwa, które 
wkrótce po zakończeniu lockdownu trafią do sprzedaży w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3).
Album Gliwickiej Orkiestry Kame-
ralnej powstał z okazji celebrowa-
nego w 2020 roku dwudziestolecia 
aktywności scenicznej Orkiestry. 
GOK proponuje słuchaczom 
między innymi utwory Johanna 
Sebastiana Bacha, Mieczysława 
Karłowicza i Christopha Willibalda 
Glucka. Gliwickimi kameralistami 
podczas nagrania dyrygował Ma-
ciej Tomasiewicz.

Zespół Muzyki Salonowej Ele-
ganza zaprasza do obejrzenia 
koncertu na DVD. W „Tanecz-
nym Salonie Muzycznym” do 
tańca porywają kompozycje 
między innymi Rodziny Straus-
sów, Edwarda Elgara i Wojcie-
cha Kilara. Nagranie zostało 
zrealizowane między innymi 
w zabytkowej Willi Caro przy 
ul. Dolnych Wałów 8a, w któ-

rej mieści się oddział Muzeum 
w Gliwicach.

Obie płyty wkrótce po zakoń-
czeniu lockdownu trafią do 
sprzedaży stacjonarnej w CI-
KiT. O tym, jak zamówić płyty 
w sprzedaży internetowej, 
można przeczytać na stronie 
internetowej www.gliwickaor-
kiestra.pl.  (mm)
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Wojciech Waleczek

Tomasz Marut

Théo ranganathan

piotr Alexewicz

Maciej Wota
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Jesteśmy wciąż na starcie, lecz 
już na tym etapie wyraźnie 
zarysowały się zagadnienia naj-
istotniejsze z punktu widzenia 
mieszkańca, powtarzające się 
w zasadzie na każdym marco-
wym spotkaniu online. To m.in. 
nadanie absolutnego priorytetu 
kwestiom ekologii, zwłaszcza wal-
ce z niską emisją i ochronie miej-
skiej zieleni; wzmocnienie dialo-
gu z mieszkańcami i tworzenie 
nowych przestrzeni dla kultury 
i rozwoju społecznej aktywności 
w poszczególnych dzielnicach; 
wypracowanie tzw. standardów 
dostępności; poprawa bezpie-
czeństwa ruchu rowerowego 
w mieście i rozwijanie pełnej 
i wygodnej sieci infrastruktury 
rowerowej, spójnej ze standarda-
mi rozwijanymi przez metropolię 
GZM; większe skupienie się przy 
realizacji projektów infrastruktu-
ralnych na potrzebach gliwiczan 
w różnym wieku; dalszy rozwój 
komfortowej, szybkiej i łączącej 
wszystkie dzielnice Gliwic komu-
nikacji miejskiej.

– Usłyszeliśmy wiele cennych 
uwag na temat funkcjonowania 
Gliwic. Wszystkie bierzemy sobie 
do serca. Choć gromadzimy je 

z myślą o przyszłości naszego 
miasta, to skupimy się też na 
tym, aby bieżące kwestie zgła-
szane przez gliwiczan trafiły do 
realizacji – podkreśla Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic nadzorujący prace nad 
nową strategią. 

A zatem: zgłoszone przez 
uczestników spotkań (i na 
gorąco spisywane przez mo-
deratorów grup dyskusyjnych) 
pomysły, spostrzeżenia, odczu-
cia i opinie uzupełnią posiadaną 

przez miasto diagnozę poten-
cjalnych kierunków rozwoju, 
wykorzystującą 5 koncepcji 
miasta przyszłości – kompak-
towego, elastycznie reagujące-
go na zmiany, ekologicznego, 
kreatywnego, wykorzystującego 
inteligentne rozwiązania w du-
chu smart city. Dokładniej rzecz 
ujmując, Państwa refleksje 
i oczekiwania trafią do dalszych 
analiz w ramach tzw. grup ro-
boczych, które przy wsparciu 
doświadczonych specjalistów 
– dr. Marcina Barona (ekspert 

wiodący), dr Anny Syrek-Kosow-
skiej (ekspert grupy gospodar-
czej), Szymona Ciupy i dr. hab. 
inż. architekta Macieja Borsy 
(eksperci grupy przestrzennej), 
dr. Leszka Trząski (ekspert gru-
py środowiskowej) oraz Sylwii 
Widzisz-Pronobis i Grzegorza 
Pronobisa (eksperci grupy spo-
łecznej) – będą krok po kroku 
przygotowywać propozycje 
zapisów do nowej strategii Gli-
wice 2040. Uwaga! W każdej 
z czterech grup znajdą się miej-
sca dedykowane mieszkańcom. 

O szczegółach naboru będziemy 
informować za pośrednictwem 
strony gliwice2040.gliwice.eu. 

Wkład Państwa i grup roboczych 
pozwoli wyłonić tematy kolejnej 
serii spotkań – miejskich warsz-
tatów tematycznych. Być może 
uda się je zorganizować także 
w formie bezpośredniej, nie 
tylko online.

– Mamy również w planach ankie-
ty, konkursy, debaty i kawiarenki, 
spacery badawcze w terenie, gry 
miejskie i hackathony. Z racji pan-
demii zorganizujemy je w formie 
dostosowanej do obowiązujących 
obostrzeń, choć – nie ukrywamy 
– marzą nam się w klasycznej 
formule,  możliwej  być  może 
w drugiej połowie roku – mówi Ka-
tarzyna Kobierska, naczelnik Biura 
Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, 
nadzorująca pracę zespołu zada-
niowego Gliwice 2040.

Zachęcamy do śledzenia na 
bieżąco strony gliwice2040.gli-
wice.eu i do kontaktu z Biurem 
Rozwoju Miasta UM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 
32/33-86-550).  (kik)

z MIASTA

Gliwice dziękują Bohaterom

Drodzy Państwo!
W tym wyjątkowym dniu, ustanowionym przez WHO Światowym Dniem Zdrowia, po raz kolejny 
obchodzonym w warunkach pandemii, myślimy o Was, Bohaterach codziennie walczących o nasze 
zdrowie i życie.

Jesteśmy Państwu głęboko wdzięczni za ogromne poświęcenie i heroiczny wysiłek podejmowany 
nieustannie, każdego dnia. W obliczu pandemii, jaka dotknęła świat, Wasza praca nabiera nowego 
znaczenia, a postawa zasługuje na najwyższe uznanie. Państwa odwaga i codzienne stawanie w obliczu 
ogromnego wyzwania – bez względu na zagrożenie – budzą nasz najwyższy podziw i szacunek.

Z całego serca dziękujemy za Państwa oddanie, zaangażowanie, gotowość do działania, empatię, cier-
pliwość, wyrozumiałość i serce. Każdego dnia niesiecie mieszkańcom Gliwic bezcenną pomoc, dając 
nadzieję na przetrwanie, lepsze jutro i tak ważne w dzisiejszych czasach poczucie bezpieczeństwa.

 Z wyrazami szacunku       

Od ponad roku lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, dia-
gności laboratoryjni, kierowcy karetek i cały personel medyczny 
nie ustają w staraniach, aby nic nie zagroziło naszemu życiu. 
W dniu święta pracowników Służby zdrowia prezydent Gliwic 
Adam neumann dziękuje w imieniu wszystkich gliwiczan za 
ofiarną pomoc i okazywane pacjentom wsparcie oraz za to, że 
w każdej sytuacji możemy na Was liczyć, Bohaterowie.

Marcowe spotkania online za nami
Siedem ponaddwugodzinnych sesji na platformie zoom, ponad trzystu 
uczestników, gorące dyskusje o stanie 21 gliwickich dzielnic i inspirujące 
pomysły na przyszłość naszego miasta, nad którymi pochylą się eksperci  
zaangażowani w prace nad nową strategią Gliwice 2040. Dziękujemy  
państwu za aktywność! 
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EKOLOGIA

Komu przeszkadzają  
dopłaty do ogrzewania? 

Górnośląsko-zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 
elektrycznych autobusów i budowę stacji ładowania. Jak zapowiada 
GzM, flota czterech metropolitalnych pKM (w Gliwicach, Katowicach, 
Sosnowcu i Świerklańcu) zacznie się powiększać o nowe autobusy od 
połowy przyszłego roku. Do każdego z nich, do końca marca 2023 r., 
zostanie przekazanych po 8 pojazdów.
Nowe autobusy są jednym 
z elementów rozwoju transpor-
tu niskoemisyjnego, który ma 
wpłynąć na poprawę jakości 
powietrza. Autobusy zostaną 
kupione w ramach otrzymanej 
dotacji z programu GEPARD II (80 
mln zł), który w połowie finanso-
wany jest ze środków unijnych, 
a w połowie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Koszt tej 
inwestycji to 120 mln zł.

– Dzięki pozyskiwanym dota-
cjom z programów rządowych 
i unijnych,  systematycznie 
powiększa się flota pojazdów 
zasilanych  paliwami  alterna-
tywnymi. Obecnie pasażerów 

Zarządu Transportu Metropo-
litalnego obsługuje już ponad 
200 takich pojazdów: 149 jest 
napędzanych sprężonym gazem 
ziemnym, 41 ma napęd hybry-
dowy, a 13 elektryczny – mówi 
Grzegorz Kwitek, członek zarzą-
du Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Na drogi GZM wyjedzie 27 auto-
busów 12-metrowych i 5 przegu-
bowych o długości 18 metrów. 
Kupionych zostanie 16 mobilnych 
ładowarek, z których będą mogły 
korzystać jednocześnie po dwa 
autobusy. Ponadto w sześciu 
miastach zostanie wybudowa-
nych 9 stacjonarnych ładowarek, 
w tym cztery w Gliwicach. 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Miejskiej czeka również na 
dostawę 10 autobusów elektrycz-
nych marki Volvo, które zostały 
kupione dzięki dotacji z Centrum 
Unijnych Projektów Transporto-
wych. Wyjadą na gliwickie ulice 
w 2022 r. Będą kursować na 
linii A4 między zajezdnią PKM 
a Teatrem Miejskim oraz na linii 
nr 676. Dla ich obsługi zostaną 
wybudowane stacje ładowania. 
Pierwsza na terenie zajezdni przy 
ul. Chorzowskiej, kolejne przy ul. 
Nowy Świat oraz Czapli. Dostawa 
pojazdów wraz z niezbędną infra-
strukturą to koszt ponad 36 mln 
zł. PKM Gliwice udało się zdobyć 
unijne dofinansowanie tego pro-
jektu w kwocie 27 mln zł.

Gliwicka spółka podpisała 
również umowę na dostawę 
autobusów hybrydowych MAN 
Lion’s City 19C. Jeszcze w 2021 r.  
firma MAN Truck & Bus Polska 
Sp. z o.o. z Nadarzyna dostarczy 
Gliwicom 15 nowoczesnych, ekolo-
gicznych pojazdów wyprodukowa-
nych w fabryce w Starachowicach. 
Autobusy będą niskopodłogowe, 
przegubowe, wyposażone w kli-
matyzację, monitoring, nowocze-
sny system oczyszczania spalin 
i napęd hybrydowy, który zmniej-
sza zużycie paliwa oraz emisję 
szkodliwych spalin i hałasu. Będą 

wygodne i przyjazne dla osób ma-
jących trudności z poruszaniem się 
oraz dla rodziców z małymi dzieć-
mi. Pojazdy będą spełniały rygo-
rystyczne normy środowiskowe. 
Nowe autobusy będą kosztować 
23 mln zł i zostaną sfinansowane 
ze środków własnych PKM. Każdy 
pomieści 147 pasażerów. Należący 
do miasta PKM cyklicznie odświe-
ża tabor. W trosce środowisko 
całkowicie wycofano z użytku 
wysokopodłogowe pojazdy starej 
generacji (m.in. ikarusy). Obecnie 
w zasobach PKM jest 185 autobu-
sów.  (mf)

Gliwicki Program Osłonowy miał 
być kolejnym narzędziem miasta 
w walce ze smogiem. Gliwicza-
nie mogą od wielu lat uzyskać 
dofinansowanie do wymiany 
kopciuchów na „czystsze” ro-
dzaje ogrzewania. Z możliwości 
tej skorzystały tysiące rodzin, 
ciągle jednak z wielu kominów 
przez wiele miesięcy wydobywa 
się zabójczy dym. Akcja wymiany 
źródeł ciepła w ostatnim czasie 
znacząco przyśpiesza. Warto 
pamiętać, że zgodnie z obo-
wiązującą na terenie naszego 
województwa śląską uchwałą an-
tysmogową, najstarsze paleniska 
będą musiały zostać wymienione 
do końca tego roku. 

Mimo wysokich miejskich dotacji 
ciągle zbyt mała liczba gliwiczan 
decyduje się na wymianę nieeko-
logicznych kotłów. Podstawową 
barierą jest często nie sam koszt 
i kłopot związany z koniecznym 
remontem, ale obawa (często uza-
sadniona), że bardziej ekologiczne 
ogrzewanie będzie oznaczać wyż-
sze comiesięczne opłaty za paliwo. 

W odpowiedzi na te obawy i po-
trzeby powstał Gliwicki Program 
Osłonowy. Dopłaty mieli uzyskać 

mieszkańcy o dochodach prze-
kraczających nawet kilkakrotnie 
kryteria dochodowe wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej. 
Dla przykładu, dla osoby mieszka-
jącej samotnie maksymalny mie-
sięczny dochód uprawniający do 
uzyskania dopłaty miał wynosić 
3855,50 zł netto, a w przypadku 
większego gospodarstwa domo-
wego – 2640 zł netto na jedną 
osobę. Na większe wsparcie mogli 
liczyć mieszkańcy o najniższych 
dochodach. Zwiększoną pomoc 
przewidywano także dla osób 
niepełnosprawnych.

Niestety, program został zablo-
kowany przez nadzór prawny 
wojewody śląskiego. Zgodnie 
z obowiązującym w Polsce pra-
wem to właśnie wyznaczani przez 
rząd wojewodowie mają czuwać 
nad zgodnością uchwał lokalnych 
samorządów z ogólnokrajowymi 
przepisami. Co zatem nie spodo-
bało się rządowym urzędnikom? 
W rozstrzygnięciu nadzorczym 
czytamy, że: „Zdaniem organu 
nadzoru nie istnieje żadna pod-
stawa prawna zezwalająca na 
ustalenie w drodze  „programu 
osłonowego” szczegółowych zasad 

udzielania dofinansowania zwią-
zanych ze zwiększonymi kosztami 
grzewczymi, w formie zasiłków 
celowych”. Gliwicki samorząd 
wyjaśniał, że podobne uchwały 
i programy obowiązują między 
innymi w Krakowie, Wrocławiu czy 
Zakopanem. W odpowiedzi urzęd-
nicy wojewody stwierdzili jednak, 
że: „Organ nadzoru poprzestanie 
jedynie na wskazaniu, że nie jest 
upoważniony do oceny legalności 
uchwał podjętych przez jednostki 
samorządu terytorialnego położo-
ne poza obszarem Województwa 
Śląskiego”.

Innymi słowy, pomimo że w in-
nych województwach da się 
wprowadzić program będący 
odpowiedzią na „ubóstwo ener-
getyczne”, które zdaniem eksper-
tów jest główną barierą w walce 
ze smogiem, instytucja, która ma 
pilnować zgodności lokalnych 
przepisów z prawem krajowym, 
stwierdza że w naszym regionie 
nie można tego zrobić. 

Gliwice nie składają broni. 
Prezydent Adam Neumann za-
mierza zaskarżyć rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody do sądu 
administracyjnego. Nawet jeśli 
jego wyrok będzie korzystny 
dla gliwiczan, stracimy długie 
miesiące w oczekiwaniu na 
jego uprawomocnienie. Straci-
my czas, w którym można było 
zlikwidować kolejne setki, jeśli 
nie tysiące trujących palenisk. 
Wszystko dlatego, że wojewoda 
śląski, w przeciwieństwie do 
swoich kolegów z innych regio-
nów, nie dostrzega podstawy 
prawnej pozwalającej Gliwicom 
wprowadzić program dopłat do 
kosztów ogrzewania. 

 Łukasz Oryszczak 
rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic

pod koniec lutego rada Miasta Gliwice uchwaliła przedłożony przez prezydenta miasta Gliwicki program Osłonowy, 
w myśl którego mieszkańcy, którzy wymienili stare piece, mieli możliwość uzyskania dopłat do zwiększonych kosztów 
ogrzewania. niestety, ekologicznych dopłat w najbliższym czasie nie będzie. Uchwała wprowadzająca program została 
uchylona przez wojewodę śląskiego. 
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W każdym z wariantów rodzice dodatko-
wo płaciliby do 7 zł dziennie za wyżywie-
nie. Tak jak dotąd, opłata za wyżywienie 
nie byłaby pobierana w przypadku nie-
obecności dziecka.

Jak zagłosować?

 Otwórz ankietę i wybierz jedną 
z propozycji. Wpisz adres e-mail, 
na który przesłany zostanie link 
do potwierdzenia głosowania. 
Przepisz znaki z obrazka i kliknij 
„Głosuj”.

 Sprawdzaj skrzynkę mailową i po 
otrzymaniu korespondencji z lin-
kiem, koniecznie potwierdź oddany 
głos, klikając w otrzymany link.

 Jeden adres mailowy może być 
wykorzystany do głosowania tylko 
jeden raz.

 Głos możesz potwierdzić w ciągu  
1 godziny od momentu zare-
jestrowania go na stronie in-
ternetowej. Po tym czasie link 
w e-mailu nie będzie już aktywny. 

Możesz jednak powtórzyć głoso-
wanie, korzystając z poprzednie-
go adresu mailowego.

W Gliwicach działają obecnie Żłobki Miej-
skie z czterema oddziałami w różnych 
częściach miasta. W placówkach tych obo-
wiązuje skomplikowany sposób naliczania 
opłat za pobyt maluchów, na co często 
skarżą się rodzice. Miasto przygotowało 
więc czytelniejsze propozycje.

W miejsce obecnego wzoru wprowa-
dzona ma być stała opłata miesięczna 

za pobyt dziecka w publicznym żłob-
ku. Obecnie opłata w żłobku miejskim 
w Gliwicach jest liczona od godziny 
i kształtuje się – w zależności od do-
chodu – w przedziale od 62 groszy do 
5,62 zł za godzinę. Tymczasem stała 
miesięczna opłata to standard w wielu 
śląskich miastach.

Co ma zmienić się 
w opłatach za Żłobki 
Miejskie?

 Przewidziane jest wprowadzenie sta-
łej opłaty miesięcznej, bez względu 
na liczbę nieobecności dziecka.

 W zależności od wybranego warian-
tu, opłata może być niezależna od 
dochodu i jednakowa dla wszystkich 
albo zależna od dochodu (tak jest 
teraz). W efekcie niektórzy rodzice 
mogą płacić więcej, inni mniej niż 
obecnie.

 Wykaz stawek jest przejrzysty 
i prostszy niż obowiązujący od lat 
wzór naliczania opłaty, który – jak 
zgłaszali niektórzy mieszkańcy – jest 
zbyt skomplikowany. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w interne-
towej ankiecie i oddania głosu na wybraną 
przez siebie, preferowaną propozycję. Głosy 
gliwiczan zadecydują o tym, które rozwią-
zanie może zostać wprowadzone. (al)

z MIASTA

referat rejestracji pojazdów nIECzYnnY

Gliwice planują zmienić sposób wyliczania opłaty za pobyt dzieci w żłobkach miej-
skich. Trwają konsultacje – do 21 kwietnia każdy zainteresowany gliwiczanin może 
zagłosować na jedną z dwóch propozycji na stronie internetowej gliwice.eu.

Jakie opłaty za żłobek?
zagłosuj!

po tym, jak wśród pracowników Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego wystąpiły przypadki zakażeń 
koronawirusem, powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała decyzję o obowiązku kwarantan-
ny dla części wydziału. Oznacza to, że do 9 kwietnia referat rejestracji pojazdów przy ul. zwycięstwa 21  
jest nieczynny. Wizyty umówione w elektronicznym systemie kolejkowym zostają anulowane.

– Prosimy o pozostawienie pracownikom 
ochrony kodu rezerwacji i numeru kontak-
towego, w celu umówienia wizyty w póź-
niejszym terminie – mówi Izabela Kowynia, 
zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji 
UM Gliwice.

Osoby, których termin wizyty został anulowa-
ny, zostaną obsłużone po wznowieniu obsługi 

i po przedłożeniu pracownikowi ochrony (lub 
przesłaniu na adres km@um.gliwice.pl) kodu 
rezerwacji i numeru kontaktowego. Nato-
miast osobom, które zarezerwowały termin, 
podając adres e-mail, zostanie wyznaczony 
nowy termin wizyty, a informacja o tym fakcie 
zostanie wysłana na skrzynkę podaną podczas 
rezerwacji wizyty. Złożenie wniosku o wyda-
nie prawa jazdy, złożenie wniosku o wydanie 

Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz 
wydawanie dokumentów praw jazdy odbywa 
się na dotychczasowych zasadach.

W sytuacji, gdy pojazd nie posiada tablic 
rejestracyjnych (fabrycznie nowy, utrata 
tablic, rejestracja pojazdu z zagranicy), 
sprawę można załatwić w filii Wydziału 
Komunikacji przy ul. Jasnej 31 A.

W pozostałych przypadkach istnieje 
możliwość złożenia kompletnego wniosku 
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
– wejście od ul. Wyszyńskiego. Informacje 
o dokumentach niezbędnych do załatwie-
nia sprawy można znaleźć na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. (KM)
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GŁOSOWAnIE DO 21 KWIETnIA na stronie internetowej gliwice.eu

Która z przedstawionych propozycji 
powinna obowiązywać w Gliwicach?
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KOLOrY MIASTA

Wandale przy
ciepłociągu? reaguj!

Tajemnicze Wilcze Gardło

Budowę osady SA-Mustersie-
dlung Eichenkamp (to pierwsza 
nazwa Wilczego Gardła zmie-
niona później na Glauben-
statt) rozpoczęto w 1937 roku 
i kontynuowano aż do czasów 
wojennych. Autorem tego wy-
jątkowego osiedla był niemiecki 
architekt Rudolf Fischer z zespo-
łem. Planując zespół zabudowy, 
zastosował się do wytycznych 
projektowych dla osiedli pro-
mujących styl starogermański. 
Wytyczne te zostały sformuło-
wane w 1936 roku. 

Gliwicka osada miała być wzorco-
wa, a jej rozwiązanie powielone 
w kolejnych niemieckich miastach. 
Zespół powstały w estetyce stylu 
ojczyźnianego (tzw. Heimatstilu) 
miał stanowić samowystarczalną 
enklawę zabudowy ukrytą w ziele-
ni, w oddaleniu od centrum Gliwic. 
Nawet wygląd drogi prowadzącej 
do zespołu wprowadzał w błąd 
potencjalnych użytkowników. 
Wąski dojazd, powstały w miejscu 
dawnego parowu, nie wskazywał, 
że jest traktem do osiedla. Dopie-
ro na ostatnim odcinku można 
zobaczyć duży budynek, który 
zasłania zabudowę. To tzw. Dom 
Wspólnoty – dawne miejsce spo-
tkań, zebrań mieszkańców, coś na 
kształt świeckiej świątyni. 

Gdy wjeżdżamy przez trójprzę-
słowy przejazd bramny, odsłania 
się przed nami centrum zespołu: 
wspólny plac z wydzielonymi wie-
lorodzinnymi, niewielkimi budyn-
kami mieszkalnymi. W niektórych 
z nich, w parterach, zaprojektowa-
no lokale usługowe i handlowe. 
Osobiście proponuję zwrócić 
uwagę na lokale umieszczone na 
rogu ul. Orchidei i placu Jaśminu. 
Dokładniej – na niespotykaną 
gdzie indziej nawierzchnię zjazdów 
do pomieszczeń magazynowych. 

Brama w Domu Wspólnoty wyzna-
cza początek głównej osi założenia, 
która biegnie od Domu, przez ul. 
Orchidei, do stadionu sportowego. 
Pierwotnie na stadionie (jednym 
z najważniejszych miejsc osiedla) 
miała się znaleźć okazała trybuna 
dla widzów. Tego jednak nie zreali-
zowano. Drugi ważny i reprezen-
tacyjny obiekt – budynek szkoły 
– usytuowany został w pobliżu sta-
dionu, przy głównej osi założenia. 
Jego elewacje, wykonane z tynku 
i kamienia, wyróżniają się na tle 
prostej, pozbawionej dekoracji, 

otaczającej zabudowy mieszka-
niowej. Tutaj, tak jak w budynku 
bramnym, mamy na piętrze nie-
wielkie balkony akcentujące oś sy-
metrii elewacji z reprezentacyjnym 
rozwiązaniem partii wejściowej. 
Przy szkole, wzdłuż ul. Goździko-
wej, znajdują się pozostałe domy 
wielorodzinne. 

Na następnych ulicach, które 
promieniście i owalnicowo biegną 
wokół pl. Jaśminu, zlokalizowano 
jednorodzinną zabudowę składają-
cą się z budynków wolnostojących 
lub bliźniaczych. Ich architektura 
charakteryzowała się prostą bryłą 
nakrytą bardzo stromym, dwuspa-

dowym dachem (nie płaskim, jak 
to proponowali moderniści w tym 
czasie). Jedynie drewniane okien-
nice przełamywały kiedyś jednolitą 
kolorystykę elewacji. Usytuowanie 
domków w ogrodach o powierzch-
ni około 1000 m2 miało natomiast 
umożliwić robotnikom uprawę 
warzyw, posadzenie drzew owo-
cowych, a nawet małą hodowlę 
zwierząt, czyniąc każde gospodar-
stwo w miarę samowystarczalnym. 

Do dziś układ zabudowy zespołu 
zachował się, natomiast nieliczne 
budynki zostały współcześnie 
rozbudowane (nie nawiązując do 
historycznych form). Ich elewacje 
przemalowano w barwach nie-
oryginalnych, a płaską dachówkę 
karpiówkę zmieniono na bardziej 
przestrzenną… Na szczęście nie 
są to dominujące zmiany i osie-
dle nadal wygląda urokliwie, 
będąc enklawą zieleni i spokoju.

Według miejskiej legendy rzut 
Wilczego Gardła przypominał 

złamany krzyż (swastykę), symbol 
zawłaszczony przez hitlerowców. 
Wystarczy jednak sprawdzić 
mapę Gliwic, aby od razu wsa-
dzić to między bajki. Podobno 
też osada była tak dobrze ukryta 
w zieleni, że została pominięta 
przez żołnierzy radzieckich ata-
kujących miasto w 1945 roku. 
Skąd więc dawniej widoczne 
ślady po ostrzale na budynku 
szkoły? Może po szabrownikach? 
I dlaczego „Wilcze Gardło”? 
Wyjaśnień jest kilka, ale które 
prawdziwe, nie wiem. A jeszcze 
należy sprostować pojawiające 
się informacje prasowe o zakresie 
ochrony dawnego Glaubenstatt – 
nie jest ono wpisane do rejestru 
zabytków województwa, choć jest 
chronione, tyle że ustaleniami 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (nie 
tylko sam układ urbanistyczny, ale 
i poszczególne budynki).

 Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

niewielka, zanurzona w zieleni 64-hektarowa dzielnica znajduje się na zachodzie naszego miasta w po-
bliżu wsi Smolnica. Wilcze Gardło, włączone do Gliwic w 1975 roku, jest miejscem, o którym opowiada 
się różne, zaskakujące, nie zawsze prawdziwe informacje. z całą pewnością jest ono dobrym przykładem 
realizacji Howardowskiej idei miasta-ogrodu. Irma Kozina w publikacji „Ikony architektury w wojewódz-
twie śląskim XX i XXI w.” zaliczyła zabudowę Wilczego Gardła do obiektów wyjątkowych dla przestrzeni 
naszego województwa.
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zbliża się kolejna edycja Inżynierskich Targów pracy, przedsiębiorczości i Technologii 
politechniki Śląskiej, które odbędą się w dniach 12–16 kwietnia na platformie interne-
towej (www.targipracyposl.webexpo.pl). To świetna okazja do nawiązania współpracy 
między firmami a studentami, absolwentami i pracownikami naukowymi politechniki 
Śląskiej. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Miasta Gliwice.

WArTO WIEDzIEć / OGŁOSzEnIA

zdobądź pracę, rozwiń biznes

1 kwietnia rozpoczął się  
narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań. 

Spis obejmuje:
•  osoby fizyczne stale zamieszkałe 

i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach i innych za-
mieszkałych pomieszczeniach 
nie będących mieszkaniami na 
terenie Polski, 

•  osoby fizyczne nie mające miej-
sca zamieszkania,

•  mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i in-
ne zamieszkane pomieszczenia 
nie będące mieszkaniami.

Udział w spisie jest obowiązkowy, 
a podstawową metodą przepro-
wadzenia spisu jest tzw. samospis 
internetowy – przekazanie danych 
za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego (GUS) pod adresem: 
https://spis.gov.pl/.
Uzupełniające metody spisu dla osób, 
które nie mogą przeprowadzić samo-
spisu internetowego, w szczególności 
ze względu na stan zdrowia lub uza-
sadniony interes tej osoby, to:
1. wywiad telefoniczny przeprowa-

dzany przez rachmistrza spiso-
wego,

2. wywiad bezpośredni przepro-
wadzany przez rachmistrza spi-
sowego,

3. tzw. spis na żądanie – dzwoniąc 
na infolinię spisową – 22/279-99-
-99, wew. 1 (opłata za połączenie 
zgodna z taryfą operatora) – wy-
wiad spisowy przeprowadzi w tym 
przypadku rachmistrz telefoniczny.

Osoby, które nie mają możliwości do-
konania samospisu (brak internetu), 
mogą skorzystać z przygotowanych 
w budynku Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach stanowisk komputerowych, 
z dostępem do aplikacji spisowej. 
W tym celu niezbędny jest wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny: 
32/239-11-03 lub 32/239-11-86, 
pn. – śr.: 8.00–16.00, czw.: 8.00 
– 17.00, pt.: 8.00 – 15.00, celem 
ustalenia terminu wizyty.
O co będziemy pytani:
1. Charakterystyka demograficzna:
1) płeć,
2) wiek,
3) adres zamieszkania,
4) stan cywilny,
5) kraj urodzenia,
6) kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna:
1) bieżący status aktywności zawo-

dowej – pracujący, bezrobotni, 
bierni zawodowo,

2) lokalizacja miejsca pracy,
3) rodzaj działalności zakładu pracy,
4) zawód wykonywany,
5) status zatrudnienia,
6) wymiar czasu pracy,
7) rodzaj źródła utrzymania osób,
8) rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
1) samoocena niepełnosprawności,
2) orzeczenie o niepełnosprawno-

ści, stopniu niepełnosprawności 
lub niezdolności do pracy,

3) grupy schorzeń powodujące 
trudności w wykonywaniu co-
dziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagra-
niczne:
1) okres zamieszkania w obecnej 

miejscowości,
2) miejsce poprzedniego zamieszka-

nia w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) miejsce zamieszkania rok przed 
spisem,

4) fakt przebywania kiedykolwiek 
za granicą,

5) rok przyjazdu albo powrotu do 
Rzeczypospolitej Polskiej,

6) miejsce zamieszkania za granicą 
– kraj (dla osób przebywających 
kiedykolwiek za granicą),

7) kraj przebywania i rok wyjazdu 
z Rzeczypospolitej Polskiej (dla 
osób przebywających czasowo 
za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kul-
turowa:
1) narodowość – przynależność 

narodowa lub etniczna,
2) język, którym posługują się osoby 

w kontaktach domowych,
3) wyznanie – przynależność do 

kościoła lub związku wyznanio-
wego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1) stopień pokrewieństwa z repre-

zentantem gospodarstwa domo-
wego,

2) tytuł prawny do zajmowanego 
mieszkania.

8. Stan i charakterystyka zasobów 
mieszkaniowych (mieszkania i bu-
dynki):
1) rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,
2) stan zamieszkania mieszkania,
3) własność mieszkania,
4) liczba osób w mieszkaniu,
5) powierzchnia użytkowa mieszkania,
6) liczba izb w mieszkaniu,
7) wyposażenie mieszkania w urzą-

dzenia techniczno-sanitarne,
8) rodzaj paliwa stosowanego do 

ogrzewania mieszkania,
9) tytuł prawny zamieszkiwania 

mieszkania,
10) rodzaj budynku, w którym znaj-

duje się mieszkanie,
11) stan zamieszkania budynku,
12) wyposażenie budynku w urzą-

dzenia techniczne,
13) powierzchnia użytkowa miesz-

kań w budynku,
14) liczba izb w budynku,
15) własność budynku,
16) liczba mieszkań w budynku,
17) rok wybudowania budynku.
Na stronie internetowej Gminne-
go Biura Spisowego zamieszczony 
został wykaz szczegółowych pytań 
– wcześniejsze zapoznanie się z ni-
mi i przygotowanie niezbędnych 
do udzielenia odpowiedzi danych 
znacznie przyspieszy przeprowa-
dzenie samospisu internetowego:
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w
-nsp-2021/

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Gminnym Biurze Spisowym 
w Gliwicach – telefon kontaktowy 
32/239-11-03, 32/239-11-86 lub 
e-mail: so@um.gliwice.pl.

Barbara Chamiga
Sekretarz Miasta

Zastępca Gminnego  
Komisarza Spisowego  

w Gliwicach

Inżynierskie Targi Pracy, Przedsię-
biorczości i Technologii Politechniki 
Śląskiej to okazja do nawiązania 
kontaktów i współpracy, pozyskania 
wartościowych i wykwalifikowa-
nych pracowników oraz wymiany 
wiedzy pomiędzy biznesem a śro-
dowiskiem akademickim. Stanowią 
także cenne źródło informacji dla 
osób, które zamierzają prowadzić 
własną działalność biznesową.

– Targi to również idealne miejsce 
do uzyskania informacji o możli-
wościach udziału w aktywnościach 
podnoszących kompetencje spo-
łeczne i zawodowe – oczekiwane 
i  doceniane  przez współczesny 
rynek pracy – mówi Katarzyna 
Miczka z Biura Karier Studenckich 
Politechniki Śląskiej. 

Podczas wydarzenia zaprezento-
wane zostaną m.in. oferty pracy, 

staży i praktyk oraz możliwości 
wsparcia dla osób zainteresowa-
nych otwarciem własnej działal-
ności gospodarczej. Uczestnicy 
targów będą mogli też wziąć 
udział w szkoleniach i warsztatach 
on-line rozwijających umiejętności 
społeczne, kreatywność i przed-
siębiorczość prowadzonych przez 
przedstawicieli firm biorących 
udział w Targach.

Targi dedykowane są studentom, 
absolwentom i pracownikom 
naukowym Politechniki Śląskiej 

oraz innych uczelni wyższych, 
a także uczniom szkół średnich 
podejmującym decyzje o wyborze 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 
Koordynatorami wydarzenia jest 
Biuro Karier Studenckich Politech-
niki Śląskiej, Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii, Samorząd 
Studencki Politechniki Śląskiej 
oraz Uczelniana Rada Samorządu 
Doktorantów. Więcej informacji na 
temat Targów można znaleźć na 
stronie internetowej http://www.
kariera.polsl.pl/.  
 (mf)

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości 
i gospodarowanie odpadami komunalnymi  
sprawdzisz i opłacisz na 
Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

 Krok I            Profil Zaufany
Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profilu Zaufa-
nego. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

 Krok II           Załóż konto GEPAR
Po uzyskaniu Profilu Zaufanego zarejestruj konto użytkownika na 
stronie gepar.gliwice.eu i zaczekaj na weryfikację.

Krok III          Masz opłaty pod kontrolą!
gepar.gliwice.eu  

Szczegóły  

na stronie 

gliwice.eu

Projekt GEPAR został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

www.targipracyposl.webexpo.pl
https://spis.gov.pl/
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
mailto:so@um.gliwice.pl
http://www.kariera.polsl.pl/
http://www.kariera.polsl.pl/
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/zbiorka-elektrosmieci-42
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OGŁOSzEnIA

 

OGŁOSzEnIE O SprzEDAŻY SAMOCHODU
przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
ul. rybnicka 47,

ogłasza publiczny przetarg pisemny, który odbędzie się  
12 kwietnia 2021 r. w Gliwicach przy ul. rybnickiej 27, na: 

1. Sprzedaż następującego środka trwałego:

Lp. Rodzaj środka trwałego Cena 
wywoławcza

Stawka 
VAT

Wysokość 
wadium

1.
Mercedes-Benz Vito 109 CDI

nr rej. SG 75208, rok produkcji 
2003 r.

6642,00 zł  
(cena brutto) 23% 500,00 zł

2. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) opisane: 
przetarg na sprzedaż samochodu: Mercedes-Benz Vito 109 CDI,

nr rej. SG 75208, rok produkcji 2003 r.,
nie otwierać do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00,

należy złożyć do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00 na adres: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Rybnickiej 47, Biuro Obsługi Klienta (parter) lub w skrzynce podawczej z opisem 
OFERTY PRZETARGOWE, która umieszczona jest przed budynkiem PWiK Sp. z o.o., przy 
ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.

3. Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości oraz 
„Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach” dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.
pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych.

obwieszczenia

komunikaty

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 
z 27 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbywa 
się w dniach

od 15 marca 2021 r.  
do 15 kwietnia 2021 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz rów-
noczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieru-
chomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spo-
żywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę 
potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy 
oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowa-
dzenia deratyzacji należy używać preparatów ogól-
nodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają de-
ratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę 
potrzeb.
15 kwietnia 2021 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać 
do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, 
gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: „UWAGA, TrUTKA”. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub 
dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie 
i natychmiast skierować poszkodowanego do 
najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające  
z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

obwieszczenie
PRezyDenta  

miasta GLiwice

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta  
Miasta Gliwice,  

których  
organizatorem jest  

Zakład  
Gospodarki  

Mieszkaniowej

Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na 

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

32/338-39-69.

PRezyDent  
miasta GLiwice

zawiaDamia

na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990) ustne przetargi 
nieograniczone na sprzedaż 
lokali położonych przy ul.:
• Okrzei 13/7,
• Żółkiewskiego 9/1,
• Warszawskiej 12/1,
• Tarnogórskiej 34/13,
• Libelta 11/4,
• Mastalerza 49/5,
• Uszczyka 7/3,
które zostały ogłoszone na  
12 kwietnia 2021 r. 
oraz
• zacisze 4/5,
• Libelta 17/2,
• powstańców Warsza-

wy 3/10,
• Dubois 6/8,
• Błogosławionego 

Czesława 50/I,
które zostały ogłoszone na  
19 kwietnia 2021 r. 
zostają odwołane.
Przyczyną odwołania prze-
targów jest ogłoszenie na 
obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej rozszerzonych zasad 
bezpieczeństwa w związku 
z aktualną sytuacją epide-
miczną związaną z wirusem 
COVID – 19.

ofeRty PRacy

RuszyŁ koLeJny  
nabÓR wnioskÓw  

na ŚwiaDczenie  
wycHowawcze 500+  
na okRes 2021/2022

Ośrodek pomocy  
Społecznej w Gliwicach przypomina  

o konieczności złożenia nowego  
wniosku na świadczenie  

wychowawcze 500+.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowaw-
czego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można skła-
dać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli 
za pośrednictwem:
• bankowości elektronicznej,
• portalu Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl,
• portalu PUE ZUS – zus.pl/pue,
• a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną 

(papierową). 

W okresie pandemii OPS przyjmuje klientów 
w każdy:
• poniedziałek od 9.00 do 16.30 oraz 
• czwartek od 8.00 do 13.00. 

zachęcamy państwa do składania 
wniosków drogą elektroniczną. 

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży 
kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek 
o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przy-
znanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi 
najpóźniej do 30 czerwca 2021r., co gwarantuje 
ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego mie-
siąca nowego okresu świadczeniowego.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypeł-
nionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja 
do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata 
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 
i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca 
do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata 
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, 
lipiec i sierpień nastąpi nie później niż do  
31 sierpnia 2021 r.

UWAGA: Jeśli osoba złoży wniosek w później-
szym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świad-
czenie wychowawcze zostanie przyznane i wy-
płacone od miesiąca złożenia wniosku.

przedsiębiorstwo 
Składowania  

i Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
w trybie podstawowym na

przebudowę i modernizację istniejącego 
terenu do przetwarzania bio odpadów  
– kompleksowe odwodnienie, izolację  

i utwardzenie terenu.
Termin składania ofert: 9 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30
Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

● konserwator 
wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie w zakresie eksplo-
atacji technicznej budynku (in-
stalacje gzowe, wod.-kan., c.o.); 
prawo jazdy kat. B – mile widzia-
ne; sumienność; dokładność; 
zakres obowiązków: nadzór 
nad prawidłowym działaniem 
instalacji w budynkach, drobne 
prace naprawcze, instalacyjne, 
budowlane; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Pyskowice;

● monter stolarki okiennej 
wykształcenie podstawowe; 
zakres obowiązków: montaż 
stolarki okiennej, drzwi, bramy, 
rolety – gwarantujemy przy-
uczenie do zawodu; demon-
taż stolarki; przygotowanie 
otworów pod montaż; proste 
prace budowlane; jedna zmia-
na; miejsce pracy: teren Gliwic 
oraz miasta ościenne;

● magazynier 
wykształcenie średnie lub 
wyższe; znajomość języka 
angielskiego – B2; zakres 
obowiązków: przyjmowanie 
dostaw towarów, planowa-
nie wykorzystania przestrzeni 
magazynowej, przygotowanie 
zamówień, wysyłka towarów, 
obsługa urządzeń magazyno-
wych; jedna zmiana; umo-

wa-zlecenie; miejsce pracy: 
Gliwice; 

● operator suwnicy 
wykształcenie zawodowe, do-
świadczenie zawodowe: 2 lata, 
obsługa suwnic na wydziale 
stalowni i wysyłki, praca w ru-
chu ciągłym, miejsce pracy: 
Gliwice Łabędy;

● sprzedawca – stacja paliw 
wykształcenie min. zawodowe; 
doświadczenie: brak wymagań; 
książeczka sanepidowska – mi-
le widziana; zakres obowiąz-
ków: obsługa kasy fiskalnej, 
sprzedaż paliw i innych to-
warów dostępnych w ofercie 
sprzedaży stacji; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice; 

● kosztorysant 
wykształcenie min. średnie; 
doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kosztorysanta, 
wiedza techniczno-budowlana 
oraz finansowa, skrupulatność, 
uczciwość, analityczny umysł, 
dokładność, zakres obowiąz-
ków: opracowanie kosztorysów 
robót budowlanych, analiza do-
kumentacji projektowej, okre-
ślenie kosztów bezpośrednich 
i pośrednich, praca na samo-
dzielnym stanowisku, jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny  
w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku 

do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 1 kwietnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferta pracy na stanowisko:
Kierowcy autobusu w przedsiębiorstwie 

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończenie 
szkolenia okresowego lub uzyska-
nie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadze-
niu autobusu w transporcie miejskim.

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifikacje 
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej)

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

przedsiębiorstwo remontów Ulic  
i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ko-

parki jednonaczyniowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego 

(wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mi-

neralno-bitumicznych (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej 

(wszystkie typy).
Dodatkowo informujemy, że osobom 
chętnym do pracy w charakterze ope-
ratora maszyn drogowych oferujemy 
możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i zdobycie uprawnień.
Dokumenty można przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.
gliwice.pl.
Dokumenty można również składać 
osobiście w siedzibie firmy bądź prze-
słać pocztą tradycyjną na adres: 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.

Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu pro-
wadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, pro-
wadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki systemowi e-płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności 
(mTransfer, pekao24 czy płacę z ipKO), płatno-
ści online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron,  
MasterCard i Maestro) oraz BLIK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formu-
larza ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.
oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze 
Obsługi UM, przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online w Wirtualnym Biurze Obsługi

http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://empatia.mrpips.gov.pl
http://zus.pl/pue
https://opsgliwice.pl/
http://www.pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
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OGŁOSzEnIA
ofeRty PRacy

numer naboru: zDM-Kp.110.1.4.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

w referacie Centrum Sterowania ruchem (2 etaty) 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sy-
gnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie no-
wych procedur i programów sy-
gnalizacji świetlnej dotyczących 
funkcjonowania tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

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

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

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

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się 
na terenie miasta Gliwice oraz 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej na terenie miasta Gli-
wice pod kątem bezpieczeństwa, 
zachowania płynności ruchowej 
itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji 
związanych tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej  oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami admini-
stracji, samorządów, kolei i innych 
zarządców dróg w zakresie projek-
tów dotyczących bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej spra-
wozdawczości,

10. przygotowywanie propozycji 
robót z zakresu prowadzonych 
zadań.

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

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

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

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 

kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności 

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach,

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

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

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

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,

7. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne for-
mularze oraz oświadczenia są dostęp-
ne na stronie www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce nABOrY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru, 

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 12 kwietnia 2021 r.
planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 14 kwietnia 2021 r.
planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

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

7. Oferty niekompletne i/ lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

nr naboru: zDM-Kp.110.1.5.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

do referatu planowania i inwestycji drogowych oraz  
ewidencji dróg (2 etaty) w pełnym wymiarze czasu pracy 

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowania, 
koordynowania i kontrolowania na 
etapie dokumentacji projektowej oraz 
robót inwestycyjnych, w tym przygo-
towywanie materiałów technicznych 
oraz opisów przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowań 
przetargowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych,

4. nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz przeglądach 
technicznych w okresie gwarancyj-
nym i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych,

5. prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referatami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne: 
1.1. wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: inży-
nieria lądowa, budownictwo lub inny 
kierunek związany z projektowaniem 
i budową dróg (udokumentowane 
kserokopią dyplomu). Preferowana 
specjalizacja z zakresu: dróg i auto-
strad, budownictwa komunikacyj-
nego, inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inżynier-
skich, inżynierii lądowej, 

1.2. co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej,

1.3. pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

1.4. prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów):
2.1. mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty,

2.2. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

2.3. znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót,

2.4. znajomość ustaw niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o finansach 
publicznych,

2.5. umiejętność redagowania pism urzę-
dowych,

2.6. umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem re-
alizacyjnym, aktywność w rozwiązy-
waniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.

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

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice,

4.2. praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

4.3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

4.4. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

4.5. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

4.6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru,
5.2. życiorys,
5.3. kwestionariusz osobowy,
5.4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy,

5.5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne 
na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ 
w zakładce nABOrY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 12 kwietnia 2021 r.
planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
15 kwietnia 2021 r. 
planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje:
6.1. w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%,

6.2. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe,

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

6.4. regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31,

6.5. nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu,

6.6. zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru,

6.7. oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane,

6.8. procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

numer naboru: zDM-Kp.110.1.6.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.
1. Zawieranie porozumień w zakre-

sie lokalizowania infrastruktury 
technicznej na terenach objętych 
decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.

2. Zawieranie umów użyczenia oraz 
dzierżawy terenów objętych de-
cyzjami administracyjnymi o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.

3. Oddawanie nieruchomości w pa-
sach drogowych dróg publicznych 
w użyczenie oraz dzierżawę w try-
bie ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych.

4. Oddawanie nieruchomości na-
leżących do gminnego zasobu 
nieruchomości w użyczenie 
oraz dzierżawę w trybie ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.

5. Obsługa ewidencji środków trwa-
łych w zakresie gruntów. 

6. Wydawanie opinii wydziałom 
Urzędu Miejskiego Gliwicach oraz 
jednostkom gminnym w spra-
wach sprzedaży, dzierżawy oraz 
użyczenia nieruchomości.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunkach prawo 
lub związanych z gospodarką 
nieruchomościami;

lub
b) wyższe na kierunkach innych 

niż wskazane w pkt. a, przy 
minimalnym 2-letnim do-
świadczeniu zawodowym na 
stanowisku związanym z go-
spodarką nieruchomościami.

2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych.

3. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów doty-

czących działalności jednostki, 
w szczególności: 
a) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomo-
ściami,

b) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny – w zakresie 
związanym z umowami cywil-
noprawnymi i gospodarowa-
niem nieruchomościami,

c) ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

d) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – w zakresie zwią-
zanym z gospodarowaniem 
nieruchomościami,

e) ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym,

f) ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych.

2. umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

4. umiejętność czytania map zasad-
niczych i ewidencyjnych.

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umie-
jętność rzeczowej współpracy 
z zespołem realizacyjnym, ak-
tywność w rozwiązywaniu pro-
blemów, samodzielność, zaan-
gażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzial-
ność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność 
na stres.

Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, II piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

e) formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce nABOrY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 16 kwietnia 2021 do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem nabo-
ru – decyduje data wpływu 
dokumentów do zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatko-
we informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu 
merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 19 kwietnia 
2021 r.
planowany termin rozmowy kwali-
fikacyjnej: 21 kwietnia 2021 r.
planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (j.t. DzU z 2019 r., 
poz.1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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OGŁOSzEnIA
nieRucHomoŚciofeRty PRacy

nieRucHomoŚci

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwi-
ce.eu) zostały podane do publicznej wiado-
mości 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.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

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

PRezyDent miasta GLiwice
infoRmuJe,

PRezyDent miasta GLiwice
infoRmuJe,

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 163–164/2021, 167/2021, 171/2021, 174/2021 – do 21 kwietnia2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
2. nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 145/2021 – do 14 kwietnia 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 144/2021, 150–151/2021, 154–155/2021, 157/2021, 161/2021, 165/2021, 

168/2021 – do 15 kwietnia 2021 r.,
• nr 152–153/2021, 156/2021, 158–159/2021 – do 16 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%-
85dzenia-prezydenta-miasta/

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 49/2021 do 12 kwietnia 2021 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 65/2021 do 20 kwietnia 2021 r.,
• wykaz nr 67/2021 do 21 kwietnia 2021 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomości 
oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 166/3, 

obręb Ligota zabrska, zapisanej 
w KW nr GL1G/00039216/6, o po-
wierzchni 0,0979 ha. przedmio-
towa działka położona jest w Gli-
wicach przy ul. Dolnej i stanowi 
własność Miasta Gliwice. Użytek: 
B – tereny mieszkaniowe.

Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
322 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 32 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.
---------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej 
jako:
• niezabudowana działka nr 262, 

obręb Sośnica, zapisanej w KW nr 
GL1G/00035827/4, o powierzch-
ni 0,0562 ha, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe. przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach 
przy ul. Skarbnika i stanowi wła-
sność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 kwietnia 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
165 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
Wadium: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 kwietnia 2021 r.
---------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• dz. nr 109, obręb Stare Miasto, 

położona przy ul. Wybrzeże Ar-
mii Krajowej, al. przyjaźni i ul. Ber- 
beckiego w Gliwicach, o pow. 
0,8742 ha, użytek: Bi (inne tereny 
zabudowane) – 0,5947 ha oraz  
Bz (tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Miasto, 
położona przy ul. Wybrzeże Ar-
mii Krajowej w Gliwicach, o pow. 
0,0001 ha, użytek: Bi (inne tereny 
zabudowane) – 0,0001 ha;

zapisane w KW nr GL1G/00037658/2.
Termin przetargu: 28 kwietnia 2021 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: budynek Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetar-
gu będą udzielane pod nr. tel. 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
Cena wywoławcza nieruchomości:  
9 700 000,00 zł brutto*
*(Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
Wadium: 970 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2021 r.

nieRucHomoŚci na sPRzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

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

oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  

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

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

OGŁOSzEnIE O SprzEDAŻY nIErUCHOMOŚCI
przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
ul. rybnicka 47,

ogłasza publiczny przetarg pisemny, który odbędzie się  
26 kwietnia 2021 r. w Gliwicach przy ul. rybnickiej 27, na: 

1. Sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. rodzaj nieruchomości Cena 
wywoławcza 

Wysokość 
wadium

1.

Prawo własności nieruchomości 
gruntowej, niezabudowanej, 
położonej w Gliwicach przy  

ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola, 
działka gruntu nr 56/4, o powierzchni 

0,2832 ha, objęta księgą wieczystą  
KW nr GL1G/00122221/3, 

prowadzona przez Sąd Rejonowy  
w Gliwicach.

110 000,00 zł 1100,00 zł

2. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) opisane: „Oferta na zakup nieruchomości poło-
żonej w Gliwicach przy ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola, działka gruntu nr 56/4”, należy 
złożyć do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00 na adres: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej 47, Biuro Obsługi Klienta (parter) lub w skrzynce podawczej z opisem 
OFERTY PRZETARGOWE, która umieszczona jest przed budynkiem PWiK Sp. z o.o., przy 
ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.

3. Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości oraz 
„Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach” dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pwik.
gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych.

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu II przetargu

ustnego nieograniczonego na wysokość stawki 
czynszu za najem garażu przy ul. Udzieli  

i ul. Mastalerza, dz. nr 223, obr. zatorze, pow. 31,68 m2.
Termin przetargu: 16 kwietnia 2021 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

numer naboru 1/2021
Dyrektor zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLnE STAnOWISKO UrzĘDnICzE W rEFErACIE EKSpLOATACJI I rEMOnTÓW,

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie nale-
żało:
• udział w realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

zadań związanych z pozyskaniem finansowa-
nia ze źródeł zewnętrznych (m.in. Fundusze 
Europejskie),

• opracowywanie wyjaśnień, pism, stanowisk 
wymaganych przez instytucje w trakcie re-
alizacji projektu,

• kontrola zgodności i terminowości działań 
z harmonogramami projektów, rozliczanie 
wydatków we współpracy z Działem Księ-
gowym,

• udział w wizjach lokalnych, odbiorach robót 
budowlanych wynikających z zakresu prowa-
dzonych spraw, 

• prowadzenie spraw w oparciu o ustawę 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane 

kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – t.j. 
z 26 marca 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 611), 
Prawo budowlane – t.j. z 7 lipca 2020 r. (DzU 
z 2020 r., poz. 1333),

• znajomość problematyki zarządzania nieru-
chomościami, 

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• umiejętność analitycznego myślenia, zdol-

ności w zakresie interpretacji dokumentów, 
aktów prawnych, wytycznych, dokumentacji 
finansowej, 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• znajomość rozliczania projektów ze wspar-

ciem finansowym ze źródeł zewnętrznych 
(WFOŚiGW, projekty unijne itp.),

• obsługa komputera w stopniu bardzo do-
brym,

• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność analizy i syntezy informacji.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorganizo-

wanie, zaangażowanie, odporność na stres, 
dynamiczne podejście do wykonywania obo-
wiązków służbowych.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II 

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej poło-
wy dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje konieczność 
wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

(kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany 

na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl w za-
kładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym 

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skarbowe i nie 
toczy się przeciwko mnie postępowanie 
karne, 

• przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej mojego imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku podjęcia decy-
zji o zatrudnieniu w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie pod-
pisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać w zamkniętych kopertach oznaczonych nr 
naboru 1/2021, w biurze podawczym Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro), pl. Inwa-
lidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 13.30.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumen-
ty, w tym opinie lub referencje z poprzednich 
miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.
planowany termin przeprowadzenia testów 
merytorycznych: 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu 
do testów merytorycznych wyłącznie kandy-
datów, których dokumenty aplikacyjne speł-
niały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze (wykaz kandydatów spełniających 
wymagania formalne zostanie zamieszczony 
na BIP oraz na stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby za-
interesowane zwrotem dokumentów mogą 
je odebrać w ZGM, zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty po trzech miesią-
cach od dnia naboru podlegają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu przeprowa-
dzenia testów merytorycznych odpowiednia 
informacja zostanie umieszczona w BIP oraz 
na stronie internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych – publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa wyżej jest 
mniejszy niż 6%, kandydat chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
składa wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność.

InFOrMACJA SzCzEGÓŁOWA O OCHrOnIE DAnYCH OSOBOWYCH zBIErAnYCH przEz zAKŁAD GOSpODArKI MIESzKAnIOWEJ W GLIWICACH 
W zWIĄzKU z rEALIzACJĄ zADAŃ USTAWOWYCH 1

1.  Administratorem danych osobowych jest Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora. W sprawach zwią-
zanych z ochroną danych można kontaktować się 
z inspektorem ochrony danych korespondencją 
e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub 
w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują 
Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2.  Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w ce-
lu realizacji procesu rekrutacji pracowników do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3.  Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz usta-
wy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych. W przypadku podania danych 
osobowych wykraczających poza zakres wymagań 

określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

4.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 
lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wy-
kraczających poza wymagania określone w ogło-
szeniu o naborze w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić 
w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych. Każda osoba, której dane 
dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 

prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie prze-
pisów prawa. 

6.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, 
opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca  
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach.

7.  W  Zakładzie  Gospodarki Mieszkaniowej  nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://turystyka.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
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OGŁOSzEnIA
nieRucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
8 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, 
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 1335/5 
oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 951 000,00 zł
Wadium: 196 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 19 600,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane 
działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, 
obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na 
podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tereny 

zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00028499/3;

• działka nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00091344/4;

• działka nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00034552/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Kompleks przedmiotowych działek położony we wschod-
niej części miasta, w odległości ok. 5,5 km od centrum i ok. 
3 km od wjazdu na autostradę A1. 
Niezabudowana działka nr 1334 stanowi grunt przyległy 
do budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego się na 
sąsiedniej działce nr 1335/7. Granice działki mają kształt 
zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do następują-
cych sieci uzbrojenia technicznego:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Niezabudowana działka nr 1335/5 jest niezagospodaro-
wana, częściowo porośnięta zielenią niską i pojedynczymi 
drzewami. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Przez 
działkę przebiegają sieci:
• ciepłownicza, 
• teletechniczna, 
• kanalizacyjna, 
• elektroenergetyczna. 
Działka ma również dostęp do sieci wodociągowej i gazowej.
Działka nr 1335/7 zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użyt-
kowym o powierzchni użytkowej wynoszącej 790,86 m2, w tym: 
powierzchnia mieszkalna wynosi 258,36 m2, a powierzchnia 
użytkowa wynosi 532,50 m2. Dodatkowo budynek ma piw-
nicę o powierzchni 49,73 m2. Pozostała część działki stanowi 
podwórze z zielenią. Granice działki tworzą kształt nieregularny.
Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Budynek usytuowany na dz. 1335/7 jest dwukondygnacyjny 
w części wschodniej z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyj-
ny w części zachodniej, wybudowany w technologii tradycyjnej. 
Budynek nie jest użytkowany. Wyposażony jest w instalację 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia tere-
nu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy kompleksu 
nieruchomości.
Skomunikowanie działek powinno odbywać się od strony 
ul. Żeromskiego poprzez bezpośredni zjazd z działki dro-
gowej nr 1978. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego zasadnym będzie umieszczenie słupków blokujących 
przy granicy z działką nr 1335/4 w celu wyeliminowania 
niepożądanego przejazdu w kierunku ul. Sikorskiego. 
Warunki włączenia działek do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia 
ruchu drogowego, jego struktury oraz innych, nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności.
We wschodniej części działki nr 1335/5, wzdłuż jej granicy 
z działką nr 1336 i 1337 przebiega miejska sieć ciepłownicza 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, biegnąca od ul. Sikorskie-
go do budynku położonego na działce nr 1336. Należy 
zachować strefę ochronną i przepisy odległościowe od 
ewentualnej planowanej budowy budynków.
Dla planowanej inwestycji na cele budownictwa mieszkanio-
wego wielorodzinnego należy zapewnić miejsca parkingowe 
w ilości co najmniej 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego, 
a także min. 2 miejsca postojowe dla 100 m2 pow. użytko-
wej lokalu handlowego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę 
przy przeprowadzaniu prac.
Obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 

nr 1335/5 w zakresie sieci preizolowanej o łącznej pow. 
91,30 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o.,

• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 
nr 1335/5 w zakresie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 150 mm, o łącznej pow. gruntu objętego 
służebnością wynoszącej 89,03 m2 na rzecz Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00091344/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do 
treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położony 
jest przedmiotowy kompleks działek. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym: 32/338-64-09, 32/338-64-12 lub 
e-mailowym: gn@um.gliwice.pl – na co najmniej dwa dni 
przed planowanym terminem wizji.
3. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała 
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 1334, 
1335/5 oraz przeważająca część działki nr 1335/7, obręb 
Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
26 Mn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: drobna wytwórczość, usługi.
Dla terenu o symbolu 26 MW obowiązują następujące 
zasady lokalizacji przeznaczenia:
(…) przeznaczenie uzupełniające może występować samo-
dzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem 
podstawowym (…),
zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dysko-
tek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o po-
dobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia,
zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla terenu o symbolu 26 MW ustalone zostały w planie 
nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozostała część działki nr 1335/7 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 05 KDz 1/2, co oznacza: tereny 
dróg publicznych klasy zbiorczej, które zaliczone zostały 
do terenów infrastruktury i komunikacji. Aktualnie Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach nie planuje regulacji pasa 
drogowego, obejmującego m.in. działkę nr 1335/7.
Równocześnie, przedmiotowy kompleks nieruchomości 
znajduje się w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udo-

kumentowane złoża węgla kamiennego oraz metanu 
(pokładów węgla o nr 338),

• obszaru rewitalizacji.
Budynek na działce nr 1335/7 objęty został w planie ochro-
ną konserwatorską. Projekt przebudowy lub remontu 
budynku powinien uzyskać pozytywną opinię Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.
Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu po-
wierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, 
obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargo-
wą będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, 
organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wska-
zując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 196 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-

cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1334, 1335/5, 
1335/7, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 1 czerwca 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 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 aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 z 26 stycznia 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 
1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, 
położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowe-
go kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 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 zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomo-
ści powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 8 lipca 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 
z 26 stycznia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64- 
-10, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 ze zm.).

PRezyDent miasta GLiwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁasza

WYCIĄG 
z OGŁOSzEnIA 
O przETArGU

przedsiębiorstwo zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach  

(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

III przETArG USTnY nIEOGrAnICzOnY (AUKCJĘ) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie pola, dla której Sąd re-
jonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
I. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-

rowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

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

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

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

III. III przetarg (aukcja) rozpocznie się 16 kwietnia 2021 r. 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki w Gliwicach, 44-100, 
przy ul. Zwycięstwa 36, w sali konferencyjnej.

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

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, 
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w ter-
minie do 12 kwietnia 2021 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej 
spółki pod adresem: www.pzogliwice.pl, w zakładce: 
„PZO”–„Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, 
faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: przed-
siębiorstwo zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

A1 i A4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

InFOrMACJA SzCzEGÓŁOWA o OCHrOnIE DAnYCH OSOBOWYCH 
zBIErAnYCH przEz UrzĄD MIEJSKI w GLIWICACH1

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://ekw.ms.gov.pl
mailto:gn@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
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INTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu dwóch tygodni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden Z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej,
 możesz też skorzystać z usługi tymczasowego Profilu Zaufanego. Potwierdzisz go poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem 
Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład 
smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

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

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SEKAP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

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

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


