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SPOrt / KULtUrA

Czekamy na złoto!
Za nami oficjalne rozpoczęcie Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Boksie 
w Kielcach. W zawodach organizowanych po raz pierwszy w Polsce, trwających 
do 24 kwietnia, uczestniczy 414 pięściarek i pięściarzy z roczników 2002–2003, 
reprezentujących 52 państwa z całego globu. Gliwice trzymają kciuki za Alexas 
Kubicką z GUKS CArBO, która w czarnogórskiej Budvie, podczas ubiegłorocz-
nych Mistrzostw Europy Juniorów, zdobyła dla Polski jeden z 2 złotych medali!
– Po bardzo dobrym występie 
w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów, oczekujemy na udany 
start naszych 10 reprezentantek 
w Mistrzostwach Świata w Kiel-
cach – podkreśla Tomasz Dylak, 
selekcjoner kobiecej reprezentacji 
juniorek. Warto podkreślić, że 
i w grupie młodych kobiet, i męż-
czyzn zmierzą się najlepsi z najlep-
szych. Pojedynki  17- i 18-latków 
będą toczyć się na dwóch ringach. 
Medaliści wyłonieni zostaną do 20 
kwietnia, zaś 21 kwietnia będzie 
dniem przerwy w prestiżowych 
zawodach. Finały turnieju kobiet 
odbędą się 22 kwietnia, finały 
turnieju mężczyzn 23 kwietnia. 
Pożegnanie ze świętokrzyskimi za-
wodami dla pięściarzy i pięściarek 
z roczników 2002 i 2003 nastąpi 
24 kwietnia.

W złoty medal mierzy urodzo-
na w kanadyjskim Edmonton 
18-letnia Alexas Kubicka (51 
kg), reprezentująca na co dzień 
barwy GUKS CARBO Gliwice. 

Mierząca 158 cm zawodniczka 
trenuje od 6 lat. Do tej pory wy-
walczyła złoty medal Mistrzostw 
Europy Juniorek 2020, 2 złote 
medale Mistrzostw Polski Kade-
tów i 2 złote medale Mistrzostw 
Kanady Kadetów oraz złoto 
MP Juniorek. Bilans walk: 79-
8. Jest niepokonana w Polsce!  

– Lubię Arturo Gattiego, kana-
dyjskiego pięściarza włoskiego 
pochodzenia, ale nie wzoruję się 
na jednym zawodniku, obserwuję 
walki wielu i wybieram, co najlep-
sze – podkreśla Alexas Kubicka. 
We wrześniu chce zacząć naukę 
na uniwersytecie. Interesują ją 
nauki polityczne.  (kik)

Piast Gliwice zwyciężył w Derbach Śląska! Nie-
biesko-Czerwoni pokonali Górnika Zabrze 2:0 
po golach Jakuba Świerczoka i samobójczym 
trafieniu Stefanosa Evangelou. Wygrana po-
zwoliła podopiecznym Waldemara Fornalika 
zrównać się punktami z gdańską Lechią i zająć 
czwartą lokatę w PKO Bank Polski Ekstraklasie.

Na początku spotkania Górnik był 
częściej w posiadaniu piłki i to on 
stworzył sobie kilka okazji, lecz 
wraz z upływem czasu gospoda-
rze zaczęli przejmować inicjaty-
wę. Bardzo aktywny tego wie-
czoru Jakub Świerczok raz po raz 
niepokoił defensywę gości, która 
skapitulowała w 28 minucie. Ka-
pitalna, szybka akcja Piasta, którą 
gliwiczanie „rozklepali” obronę 
Górnika, skończyła się dziesiątym 
w tym sezonie golem napastnika 
gospodarzy. Do końca pierwszej 
połowy Piast stworzył jeszcze 
kilka sytuacji, lecz żadna z nich 
nie skończyła się drugim trafie-
niem i na przerwę Niebiesko- 
-Czerwoni schodzili z jednobram-
kowym prowadzeniem.

Początek drugiej połowy to po-
szukiwanie okazji do podwyższe-
nia prowadzenia przez Piasta. 
Udało się to w 52 minucie po do-
syć szczęśliwej sytuacji, w której 
piłka najpierw trafiła w słupek 
po zamieszaniu w polu karnym, 
a później odbiła się od obrońcy 

gospodarzy i wpadła do siatki. 
Górnik, jak przez cały mecz, 
najgroźniejsze akcje tworzył 
po stałych fragmentach i jedna 
z nich, po rzucie wolnym, mo-
gła skończyć się golem, jednak 
świetnie interweniował Plach, 
przedłużając swoją serię bez 
straty gola. Emocji nie zabrakło 
do samego końca – Piast miał 
szanse na podwyższenie rezul-
tatu! W doliczonym czasie gry 
Arkadiusz Pyrka został bowiem 
sfaulowany w polu karnym Gór-
nika i sędzia Jakubik bez wahania 
odgwizdał rzut karny. Do piłki 
oddalonej jedenaście metrów 
od bramki podszedł Michał Żyro. 
Napastnik oddał mocny strzał, 
ale Martin Chudy wyczuł jego 
intencje i wybronił to uderzenie.

Tym samym Piast przedłużył 
serię derbowych spotkań bez 
porażki z Górnikiem Zabrze. Po 
poniedziałkowej rywalizacji seria 
wynosi sześć meczów.

 Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Nominacje do Złotych Masek
teatr Miejski w Gliwicach zdobył dwie nominacje do prestiżowych śląskich 
nagród teatralnych. Szanse na Złote Maski mają Aleksandra Maj w kate-
gorii aktorskiej i Andriej Kuriejczik w kategorii specjalnej.
Aleksandra Maj wywalczyła 
nominację za rolę w spektaklu 
„Białoruś obrażona” w reżyserii 
Jerzego Jana Połońskiego. Została 
doceniona za aktorstwo w roli 
dramatycznej. Maj wciela się 
w postać Nauczycielki.

Andriej Kuriejczik został nomi-
nowany do Złotej Maski w ka-
tegorii specjalnej za tekst sztuki 
„Białoruś obrażona”. Powstała 
jako znak solidarności z białoru-
skimi ludźmi teatru, zwalnianymi 
z pracy w Mińsku czy Grodnie. 
Wiele w tej sztuce nawiązań 
do rzeczywistości, atmosfery 
zrewoltowanej ulicy, przemocy 
i strachu Białorusinów. To gorącz-
kowa kronika wydarzeń, które 
rozegrały się całkiem niedawno 
tuż za wschodnią granicą Polski.

Spektakl w wersji wirtualnej moż-
na zobaczyć na kanale YouTube 

Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Przedstawienie jest dostępne 
w języku polskim z napisami 
w języku rosyjskim.

Złote Maski to nagrody przyzna-
wane przez Zarząd Województwa 
Śląskiego na podstawie propozy-
cji komisji ekspertów w dziedzi-
nie teatru. Nagrody są wręczane 
w jedenastu kategoriach. To nie 

pierwsze nominacje dla TMG – 
w 2019 roku aktorzy występujący 
w gliwickich spektaklach zgarnęli 
aż dwie nominacje. Mariusz Kil-
jan został zauważony w spektaklu 
„Miłość w Leningradzie” w re-
żyserii Łukasza Czuja, a Mariusz 
Ostrowski spodobał się w spek-
taklu „Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach” w reżyserii 
Michała Siegoczyńskiego.   (mm)

aleksandra Maj
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W przestrzeni naszego miasta 
ewidentnie brakuje jednej, dużej 
instytucji, która zajmowałaby się 
m.in. organizacją koncertów 
i festiwali, edukacją kulturalną 
i artystyczną, a zarazem działa-
ła o wiele szerzej niż wynika to 
obecnie z przedsięwzięć kultu-
ralnych realizowanych głównie 
przez Teatr Miejski czy Miejską 
Bibliotekę Publiczną. 

– Analizując ten stan i potrzeby 
sygnalizowane przez środowisko 
kulturalne i mieszkańców Gliwic, 
zdiagnozowaliśmy w minionym 
roku elementy, które pozwoliły 
stworzyć koncepcję nowej gliwic-
kiej instytucji kultury, budowanej 
zgodnie z duchem czasów: nie 
na pokaz i zupełnie od nowa, 
lecz przemyślanie i rozsądnie, 
w oparciu o potencjał, którym już 
dysponujemy. Przede wszystkim, 
doceniając ogromną wiedzę, 
ambitne działania i osiągnięcia 
kadry pedagogów Młodzieżowe-
go Domu Kultury, chcąc otworzyć 
im nowe przestrzenie do dal-
szego rozwoju, a jednocześnie 
dostrzegając wyzwania trudne 
do zrealizowania w sytuacji, 
gdy MDK jest miejską placówką 
oświatową, zdecydowaliśmy, że 
właśnie Dom stanie się podwa-
liną i jednym z filarów nowego 
centrum kultury, działającego 
o wiele szerzej i w zupełnie innych 
warunkach prawnych – ogłosiła 
na wtorkowym spotkaniu Komisji 
Edukacji i Sportu wiceprezydent 
Ewa Weber. 

nowa instytucja kultury ma 
zacząć działanie 1 stycznia 
2022 roku. W jej koncepcję 
z rozmysłem wpleciono prace 
nad projektem i pozyskaniem 
dofinansowania na odrestau-
rowanie ruin dawnego Teatru 
Victoria. tam ma bowiem 
funkcjonować docelowa sie-
dziba nowej instytucji kultury, 
zwanej – w nawiązaniu do hi-
storii miejsca – centrum Kultu-
ry Victoria. Powstanie ona na 
bazie miejskiej jednostki, Mło-
dzieżowego Domu Kultury, ale 
nie na drodze przekształcenia 
w instytucję kultury, bo prawo 
samorządowe nie daje takiej 
możliwości. Procedura musi 
być dwuetapowa.

Jedyne rozwiązanie dopuszczalne 
przez ustawodawcę to wykonanie 
przez miasto dwóch, następują-
cych po sobie, ruchów prawnych. 
Najpierw Radzie Miasta Gliwice 
przedłożony zostanie projekt 
uchwały o zamiarze likwidacji MDK
-u z uzasadnieniem o planowanym 
utworzeniu instytucji kultury, która 
przejmie cały dział edukacyjny, do 
tej pory realizowany w miejskiej 
jednostce – Młodzieżowym Domu 
Kultury. Następnym krokiem bę-
dzie projekt uchwały w sprawie 
powołania nowej instytucji kultury 
– Centrum Kultury Victoria, wraz 
z jej statutem. 

Pracownicy Młodzieżowego 
Domu Kultury jako pierwsi 
zapoznali się z arkanami tej 

procedury. Na spotkaniu zor-
ganizowanym przez miasto 
6 kwietnia zaproponowano 
im rozwiązania gwarantu-
jące niezachwianą ciągłość 
zatrudnienia i niezakłóconą 
organizację dotychczaso-
wych zajęć i warsztatów, 
które od lat przyciągają jak 
magnes dzieci i nastolatki.

– Zdecydowana większość zespołu 
MDK-u – 28 osób – to nauczyciele 
z krwi i kości: dyplomowani, kon-
traktowi oraz stażyści. Wiedząc, 
że część z nich będzie chciała 
z różnych względów zachować 
prawa związane z wykonywaniem 
zawodu nauczyciela, a jednocze-
śnie nie chcąc w żadnym wypad-
ku ograniczyć dotychczasowej 
oferty dla dzieci i młodzieży, za-

proponowaliśmy, aby w oparciu 
o przepisy oświatowe osoby, 
które nie zdecydują się na etat 
w nowej instytucji kultury, miały 
od 1 września zapewnioną pracę 
w gliwickich placówkach oświa-
towych na zasadzie przejścia. Nic 
nie będzie stało na przeszkodzie 
kontynuowania przez nich zajęć 
z dziećmi i młodzieżą (także w bu-
dynku MDK-u przy ul. Barlickiego, 
a później w docelowej siedzibie 
Victorii), tym razem w ramach 
pracy w dodatkowych godzinach 
w czasie wolnym. Zebraliśmy 
już informacje od dyrektorów 
szkół, którzy są otwarci na takie 
rozwiązanie, szczególnie w tych 
dzielnicach, w których od lat pręż-
nie działają instruktorzy MDK-u. 
Pracownicy MDK-u mają czas na 
podjęcie decyzji odnośnie swojej 

przyszłości do 23 kwietnia. Część 
z nich już zdecydowała i były to 
bardzo konstruktywne rozmowy 
– wyjaśnia uczestniczący w spo-
tkaniu z kadrą MDK-u Mariusz Ku-
charz, naczelnik Wydziału Edukacji 
UM w Gliwicach. 

Co przyniosą zmiany  
prowadzące MDK do  
centrum Kultury Victoria?

Przede wszystkim ciągłość 
znakomitej oferty dla dzieci 
i młodzieży, a jednocześnie jej 
poszerzenie o ofertę dla osób 
dorosłych, zwłaszcza w wieku 
średnim. W nowej formule two-
rzonej przez zmienione warunki 
prawne pojawią się nowe możli-
wości realizacji szeroko zakrojo-
nych festiwali, koncertów, kon-
kursów i wszelkich autorskich 
projektów, aranżowanych m.in. 
w przestrzeni wykreowanej 
w przyszłości wokół odrestau-
rowanych Ruin Teatru Victoria. 
Nowa instytucja kultury będzie 
równoprawnym partnerem dla 
twórców, debiutantów, uczelni 
i organizacji pozarządowych, sta-
jąc się inspiratorem i inicjatorem 
wartościowych wydarzeń na kul-
turalnej mapie Gliwic i regionu. 
Co równie istotne, otworzy się 
przed nią możliwość pozyski-
wania dodatkowych środków ze 
źródeł zewnętrznych: z ministe-
rialnych grantów i od sponsorów 
– mecenasów kultury.  (kik)

Z MIasTa

Wielu marzy się gliwickie centrum kultury na miarę Krakowskiego Biura Festiwalowego – instytucji ukierunkowanej 
na odbiorcę w różnym wieku, łączącej różne obszary aktywności i wyznaczającej kierunki rozwoju kultury w mieście 
i regionie, skupiającej i wspierającej zarówno działania lokalnych środowisk artystycznych, edukację kulturalną, jak 
i duże, szeroko zakrojone przedsięwzięcia. Miasto, rok od podjęcia pierwszych kroków w tym kierunku – przerwanych 
dwoma falami pandemii – powróciło do prac nad projektem nowej instytucji kultury spełniającej oczekiwania środo-
wiska kulturalnego i gliwiczan. 13 kwietnia jej koncepcję przedstawiła na posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu rady 
Miasta wiceprezydent Gliwic Ewa Weber.

Victoria!  
Pomysł  

na kulturę
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Ewa Weber 
zastępca prezydenta Gliwic
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InwesTycje

Z utrudnieniami w tym rejonie 
kierowcy muszą liczyć się do 
końca roku. Po zakończeniu 
prac ul. Tarnogórska zyska nową 
konstrukcję nawierzchni, nowe 
oświetlenie, a pozostała istnie-
jąca infrastruktura podziemna 
zostanie przebudowana. Na 
wjeździe do Centrum Przesiad-
kowego wykonane zostanie 
skrzyżowanie z sygnalizacją 
świetlną. W ciągu ul. Tarnogór-
skiej zostaną także wykonane 
zatoki postojowe oraz ciągi 
pieszo-rowerowe i rowerowe, 
stanowiące kontynuację dróg, 
które zostaną wybudowane na 
obszarze CP.

Przypomnijmy, że  
powstające po północ-
nej stronie gliwickiego 
dworca centrum Prze-
siadkowe skupi wszyst-
kie środki transportu 
miejskiego, wpłynie 
na poprawę komfortu 
i jakości podróży miesz-
kańców całego regionu, 
zwiększy też bezpieczeń-
stwo pieszych, rowerzy-
stów i kierowców.

Gotowa jest już konstrukcja 
podziemna przyszłego budynku 
CP służącego obsłudze pasaże-
rów i trwają prace związane 
z konstrukcją jego kondygnacji 
nadziemnych. Wzniesiono także 
całą konstrukcję nośną nowego 
przejścia podziemnego łączące-
go budynek z istniejącym tune-
lem Tarnogórska – dworzec PKP, 
a obecnie wykonywana jest żel-
betowa konstrukcja wyjść. Nad 
wejściem do istniejącego tunelu 
powstała konstrukcja nośna pod 
nowe zadaszenie, trwają też 
roboty związane z wymianą 
posadzki w istniejącym tune-
lu. Wykonano także większość 

robót fundamentowych pod 
zadaszenia Centrum Przesiad-
kowego oraz całą konstrukcję 
stalową pierwszego zadaszenia. 
Kontynuowane są prace zwią-
zane z zewnętrzną infrastruk-
turą podziemną (kanalizacją 
deszczową, sanitarną, siecią 
wodociągową, telekomunika-
cyjną i elektryczną) – zarówno 
na terenie przyszłego Centrum 
Przesiadkowego, jak i przy uli-
cach Tarnogórskiej i Toszeckiej. 
Zgodnie z zapowiedziami, roz-
poczyna się remont ponadstu-
letniej kolejowej wieży ciśnień 
przy ul. Kolberga.

Kolejne zmiany na ul. tarnogórskiej – w miejscu, gdzie od 22 lutego prowadzone są robo-
ty związane z budową Centrum Przesiadkowego. Od 12 kwietnia znów jest możliwy wyjazd  
z ul. Kolberga, a na jednokierunkowym odcinku ul. tarnogórskiej ruch pojazdów został przełożony 
z lewej na prawą stronę. Utrzymany został ruch jednokierunkowy od ul. Witkiewicza do Opolskiej.
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Ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona  
z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym

Zmiany na Tarnogórskiej  
i Okopowej!
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Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic i Mo-
stów SA. Koszt prac to około 184 
mln zł. Na ten cel ze środków 
unijnych pozyskano 129,5 mln 
zł. Roboty powinny zakończyć 
się pod koniec sierpnia 2022 r.

również w sąsiedztwie 
placu dworcowego nabie-
rają tempa prace związane 
z zapowiadaną przebudo-
wą układu drogowego po 
południowej stronie dwor-
ca PKP w ramach budowy 
centrum Przesiadkowego 
w Gliwicach. Gruntownie 
zmieni ona wygląd śród-
mieścia naszego miasta, 
tworząc wraz z CP przyja-
zną i funkcjonalną prze-
strzeń miejską.

8 kwietnia wprowadzono tym-
czasową organizację ruchu na 

ul. Okopowej oraz w rejonie 
skrzyżowania ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego z ul. Zwy-
cięstwa, łącznie z dojazdem 
do dworca PKP. Ul. Okopowa 
została zamknięta, nastąpiła 
też zmiana dojazdu do dworca 
kolejowego. Wlot na dworzec 
PKP zamknięto, natomiast na 
istniejącym wylocie z dworca 
został wprowadzony ruch dwu-
kierunkowy.

Docelowo ul. Okopowa zostanie 
rozbudowana i połączona z pętlą 
autobusową linii A4 przy placu 
dworcowym. Na ul. Na Piasku 
zaplanowano z kolei utworzenie 
miejsc postojowych. Plac przed 
dworcem PKP zyska jednolitą 
nawierzchnię z granitowych płyt, 
na placu stanie fontanna w for-
mie lustra wody z pojedynczymi 
wodotryskami i ławki. Na ul. Bo-
haterów Getta Warszawskiego 

powstaną bus pasy, wyspy sepa-
racyjne z azylami dla przechod-
niów i ścieżka pieszo-rowerowa 
łącząca plac dworcowy z drogą 
rowerową projektowaną wzdłuż 
ul. Jagiellońskiej. Ul. Zwycięstwa 
zyska wykończenie z granitowej 
kostki. Zniknie torowisko, a jezd-
nia zostanie zwężona. Powstanie 
też ciąg pieszo-rowerowy. 

Na placu Piastów ruch 
będzie odbywał się na 
zasadzie jednokierunkowe-
go przejazdu wokół wyspy 
centralnej oraz wyspy 
peronowej. Nie zabraknie 
także ciągów pieszo-rowe-
rowych przebiegających 
przez plac i małej architek-
tury, przebudowana będzie 
też sieć oświetleniowa.

Na terenie całej inwestycji, w re-
jonie przejść dla pieszych i zatok 
autobusowych zaprojektowano 
tzw. pola uwagi lub pola prowa-
dzące, które ułatwią poruszanie 
się osobom niewidomym i sła-
bowidzącym. Przebudowana 
zostanie również sygnalizacja 
świetlna – zostanie dostosowana 
do geometrii powstałego układu 
drogowego i organizacji ruchu. 
Ponadto zaplanowano remont 
ciągu pieszo-rowerowego przy 
ul. gen. Leona Berbeckiego na 
odcinku od alei Przyjaźni do ul. 
Aleksandra Fredry. Projekt zakła-
da wprowadzenie maksymalnej 
ilość zieleni, na jaką pozwala 
infrastruktura podziemna.

Inwestycja realizowana przez 
firmę Eurovia Polska będzie kosz-
tować ponad 41 mln zł i zostanie 
sfinansowana z budżetu miasta. 
Prace powinny się zakończyć pod 
koniec 2022 r.  (kik)
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tak plac Piastów będzie prezentował się w przyszłości.

Widok z lotu ptaka obecnie...

...i wizja projektowa na przyszłość.
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ZDROwIe 

wandale przy
ciepłociągu? reaguj!

Gliwicki oddział ginekologii, położnictwa i patologii ciąży w Szpitalu Wielospecjalistycznym przy ul. Kościuszki 1 
jest dzisiaj jednym z nielicznych oddziałów w województwie śląskim (i drugim po prywatnym szpitalu ginekolo-
giczno-położniczym w Katowicach), w którym zauważalnie wzrasta liczba urodzeń. W 2019 r. przyszło tu na świat 
2107 noworodków, a w 2020 r. – w bezpiecznych warunkach dostosowanych do obostrzeń pandemicznych – już 
2660. Miniony rok był szczególnie specyficzny. Ze względu na tworzenie szpitali covidowych w regionie, w naszym 
mieście rodzili się nie tylko mali gliwiczanie, ale także mieszkańcy innych śląskich miejscowości. Komfort i bezpie-
czeństwo, jakie szpital zapewnił mamom i maleńkim dzieciom, miały niebagatelne znaczenie.
Gliwickie położnictwo, na któ-
rym stale przybywa rodzących 
się dzieci, od lat jest oddziałem 
II stopnia referencyjności w III-
-stopniowym systemie opieki pe-
rinatalnej. Dysponuje 63 łóżkami 
(równie ważny z punktu widze-
nia zdrowia nowo narodzonych 
dzieci oddział fizjologii, patologii 
i intensywnej opieki noworodka 
zapewnia specjalistyczne miejsca 
dla 12 malców). Obowiązuje tu 
system hospitalizacji rooming-in, 
co oznacza, że pacjentki mogą 
przebywać ze ze swoimi dziećmi 
przez cały okres pobytu w szpita-
lu. Oddział zapewnia możliwość 
indywidualnej opieki położnej 
i wsparcie laktacyjne, znieczule-
nie do porodu i niezwykle ważną 
dla kobiet rodzących – zwłaszcza 
w dobie pandemii – możliwość 
obecności męża przy narodzinach 
dziecka. Również ojcowie dzieci 
urodzonych przez cesarskie cięcie 
mogą z nimi spędzić pierwsze 
minuty życia. Sale dla mam 
z dziećmi są 1-, 2- i 3-osobowe, 
wyposażone w łazienki, klima-
tyzowane, ze sterowanymi elek-
trycznie łóżkami i wyświetlanym 
w TV (przygotowanym specjalnie 
przez gliwickich położników) fil-
mem edukacyjnym dotyczącym 
adaptacji poporodowej. 

Miłą niespodzianką, a zarazem 
pamiątką po pobycie na gliwic-
kim położnictwie jest wyprawka 
dla dziecka, którą od sierpnia 
2018 r. finansuje w połowie 
Miasto Gliwice. Zestaw zawiera 
miękki i przytulny kocyk-rożek, 
opakowanie termoizolacyjne na 

pokarm, sympatyczną podusię-
-przytulankę w kształcie misia 
pandy, opakowanie pampersów 
i mały śliniaczek.

Komfortowe i bezpieczne 
warunki porodu, pobytu 
i obsługi w gliwickiej placów-
ce to zasługa profesjonalne-
go i przyjaznego personelu 
oraz ważnych modernizacji 
przeprowadzonych przez 
dyrekcję Szpitala Wielospe-
cjalistycznego, również przy 
wsparciu Miasta Gliwice.

W 2019 r. w ramach moderniza-
cji bloku porodowego w Szpitalu 
Wielospecjalistycznym utwo-
rzono 5 jednoosobowych sal 
porodowych (każda z dostępem 

do łazienki), zamontowano kli-
matyzację, system monitorowa-
nia bezpieczeństwa oraz nowe 
instalacje wewnętrzne. Blok 
porodowy został doposażony 
w specjalistyczny sprzęt medycz-
ny – komfortowe łóżka porodowe, 
inkubator noworodkowy, stanowi-
sko resustacyjno – pielęgnacyjne 
dla noworodka oraz aparat USG. 
Całkowity koszt szpitalnej inwe-
stycji wyniósł ponad 3 mln zł. 
Największą część prac (wartości 
ponad 2,2 mln zł) zrealizowano 
w ramach unijnego projektu 
,,Poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych w zakresie 
koordynowanej i kompleksowej 
opieki nad matką i dzieckiem 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Gliwicach”.

W ramach tego projektu dofi-
nansowanie z Funduszy Euro-
pejskich stanowiło około 1,8 mln 
zł. Dodatkowe prace, nieobjęte 
pierwotnym projektem, zostały 
wsparte finansowo przez Mia-
sto Gliwice, które przekazało na 
tę realizację ponad 600 tys. zł. 
Pieniądze pozwoliły na remont 
korytarza doprowadzającego do 
bloku porodowego oraz zakup 
nowoczesnych sprzętów i apa-
ratury medycznej – inkubatora 
do transportu noworodka z re-
spiratorem, dodatkowego łóżka 
porodowego, 2 niezwykle komfor-
towych wanien porodowych, 19 
klimatyzatorów do sal pacjentek 
na położnictwie i patologii ciąży 
oraz nowych sufitowych lamp 
zabiegowych.

– Nieustannie doposażamy 
wszystkie oddziały w nowocze-
sny sprzęt medyczny. Każdego 
roku przeznaczamy na ten cel 
kilkaset tysięcy złotych. W tym 
roku udało nam się z własnych 
środków zakupić za ponad pół 
miliona złotych najnowocze-
śniejszy w Polsce południowej 
aparat usgVoluson E 10 z opro-
gramowaniem BT 21 – podkreśla 
dr n. med. Beata Sadownik, pre-
zes zarządu Szpitala Wielospe-
cjalistycznego w Gliwicach. – Nie 
spoczywamy na laurach. Przed 
nami nowe zadania do realizacji 
– przebudowa oddziału patolo-
gii noworodka, remont bloku 
operacyjnego oraz rozwiązanie 
wspólnie z miastem problemu 
niedostatecznej ilości miejsc 
parkingowych. I tak mogłabym 
długo wymieniać… Wszystkie te 
zadania będziemy systematycz-
nie realizować dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu całego zespołu, 
bez którego wszystko, co dotąd 
osiągnęliśmy, nie byłoby możli-
we – dodaje dr Sadownik. 

W ubiegłym roku, już w warun-
kach dostosowanych do sytuacji 
pandemicznej, Szpital Wielospe-
cjalistyczny zmodernizował m.in. 
pomieszczenia łazienek na gine-
kologii, położnictwie i patologii 
ciąży oraz fizjologii, patologii 
i intensywnej opiece noworod-
ka, a także wymienił uszkodzony 
pion kanalizacji w obrębie Izby 
Przyjęć. Miasto przekazało na te 
cele ok. 130 tys. zł bezzwrotnych 
dotacji. 
 (kik)
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Z MIasTa

Podstawowe zasady dotyczące 
inicjatyw lokalnych uregulowa-
ne są w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, ale szczegóły są okre-
ślane na poziomie gmin. Tak 
jest w Gliwicach, które chcą 
jak najszerzej wspomagać tę 
formę partycypacji społecznej 
i aktywność mieszkańców.

Na czym polega inicjatywa 
lokalna? W dużym skrócie 
oznacza wspólne realizowanie 
przez wnioskodawcę i miasto 
działań na rzecz społeczności 
lokalnej. Co istotne – w ramach 
inicjatywy lokalnej mieszkańcy 
nie tylko składają wniosek do-
tyczący konkretnego przedsię-
wzięcia, ale również deklarują 
i biorą udział w jego realizacji 
oraz odpowiadają za przyjęte 
zobowiązania. To odróżnia ją od 
innych form partycypacji, takich 
jak np. budżet obywatelski, gdzie 
udział mieszkańców kończy się 
na przedstawieniu pomysłu. 

Mieszkańcy w ramach inicja-
tywy lokalnej mogą zgłaszać 
propozycje, które muszą 
mieścić się w katalogu zadań 
wskazanych we wspomnianej 
powyżej ustawie. Wśród nich 
mogą być zarówno propozycje 
o charakterze inwestycyjnym, 
jak i tzw. zadania miękkie, np. 
różnego rodzaju warsztaty, 
spotkania, imprezy kulturalne 
czy sportowe.

Aby ubiegać się o wsparcie dla 
inicjatywy lokalnej, wniosko-
dawca musi wskazać, jakiej 
pomocy od miasta oczekuje 
oraz jaki będzie jego udział 
w realizacji zadania. Można 
zadeklarować świadczenie 
pracy społecznej, świadczenia 
pieniężne lub rzeczowe.

Na wsparcie realizacji zadań 
zgłaszanych w ramach Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej 2022 prezy-
dent Gliwic przewidział łącznie 
1 670 000 zł. Kwota ta ma zostać 
rozdysponowana w ramach 7 pul 
obejmujących różne typy zadań.

Szansę na zakwalifikowanie 
do realizacji w 2022 roku 
(i w kolejnych latach dla 
zadań wieloletnich) mają 
wnioski zgłoszone do 6 wrze-
śnia 2021 roku. Będą one 
mogły być poddane pełnej, 
dwuetapowej ocenie, zgod-
nie z kryteriami określonymi 
przez radę Miasta Gliwice. 
Wybór zadań do wykonania 
nastąpi do 15 listopada 2021 
roku.

Ocena formalna będzie dokony-
wana na bieżąco, ze złożeniem 
wniosku nie należy więc czekać 
do ostatniej chwili. Nowością 
w tej części procedury jest m.in. 
konieczność uzyskania dla swo-
jej propozycji opinii właściwej 
rady dzielnicy (jeżeli została ona 
wybrana). Warto pamiętać, że 
do wniosków o realizację za-
dań na terenie nieruchomości 
niepozostających we władaniu 
miasta Gliwice trzeba dołączyć 
odpowiednie oświadczenie wła-
dającego nieruchomością.

Z kolei w ramach oceny mery-
torycznej wprowadzono mody-
fikacje polegające na szczegól-
nym promowaniu konkretnych 
działań oraz współudziału 
mieszkańców w wykonaniu za-
dań szczególnie istotnych dla 
lokalnej społeczności. To m.in. 
prace społeczne przy nasadze-
niu drzew i krzewów, wykona-
niu urządzeń do gromadzenia 
wód opadowych i roztopowych, 
zagospodarowaniu podwórek, 
tworzeniu lub modernizacji 
placów zabaw, siłowni na wol-
nym powietrzu, boisk, ścieżek 
pieszych i rowerowych. Do-
datkowe punkty będzie moż-
na także uzyskać na przykład 

za wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla 
wniosków dotyczących budowy, 
rozbudowy lub remontu dróg, 
kanalizacji, sieci wodociągowej 
– zgodnej z przepisami prawa 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
uzgodnień i pozwoleń. W prak-
tyce uzyskanie dodatkowych 
punktów za prace społeczne 
znacząco zmniejszy udział wnio-
skodawców w kosztach zadania.

Wnioski w ramach inicjatywy 
lokalnej najlepiej składać:
 pisemnie w siedzibie Cen-

trum 3.0 – Gliwickiego Ośrod-
ka Działań Społecznych przy 
ul. Zwycięstwa 1 w godzinach 
urzędowania lub listownie 
na powyżej wskazany adres 
Centrum (o dacie złożenia 
wniosku decyduje data jego 
doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Cen-
trum);

 pisemnie w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach przy ul. 
Zwycięstwa 21 – w Biurze 
Obsługi Interesantów oraz 
w filii Urzędu Miejskiego przy 
ul. Jasnej 31A, w godzinach 
urzędowania,

 za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres Cen-
trum: gods@gods.gliwice.eu,

 za pośrednictwem platformy 
ePUAP/SEKAP na adres skrzyn-
ki Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: /UMGliwice/SkrytkaESP 
(wniosek należy złożyć po-
przez wybranie usługi „pismo 
ogólne”, dodając wypełniony 
wniosek).

Przed złożeniem wniosków za-
chęcamy do konsultacji telefo-
nicznych z Centrum 3.0, które 
pomoże w ich przygotowaniu 
(tel. 665 009 140, 32/238-24-
-55).

W związku z pandemią 
zachęcamy do przesyłania 
wniosków w formie elek-
tronicznej.

Aby zgłosić swój pomysł można 
skorzystać z przygotowanego 
formularza, dostępnego na 
stronie internetowej Gliwice.
eu w dziale Gliwicka Inicjatywa 
Lokalna. W tym samym miejscu 
znajdują się szczegółowe infor-
macje o GIL, zawarte w poniż-
szych dokumentach:
 Uchwale nr XXIII/457/2021 

Rady Miasta Gliwice w spra-
wie Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej

 Zarządzeniu nr PM-3937/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 
z 12 kwietnia 2021 roku 
w sprawie Gliwickiej Inicjaty-
wy Lokalnej 2022.

 (al)

rusza Gliwicka Inicjatywa Lokalna w nowej odsłonie. Miasto zachęca mieszkańców do zgła-
szania pomysłów i realizowania ich wspólnie z lokalnym samorządem. Na wsparcie zadań 
prezydent Gliwic przewidział 1 670 000 zł.

Masz pomysł? Złóż wniosek

Ważne daty:
do 6 września 2021 roku – składanie wnio-
sków, które mogą być realizowane w ramach 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022

do 15 listopada 2021 roku – wybór zadań do 
realizacji w 2022 roku (i w kolejnych latach dla 
zadań wieloletnich)

Wnioski złożone po 6 września 2021 będą 
oceniane niezwłocznie po ich złożeniu, jednak 
trafią na listę zadań, spośród których dopiero 
w kolejnym roku będą wybierane zadania do 
realizacji w 2023 roku.

Podział miejskich środków 
na Gliwicką Inicjatywę  

Lokalną 2022 na poszcze-
gólne zakresy działań:

 1 500 000 zł – budowa, rozbudowa lub remont 
dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowią-
cych własność miasta, budowa, rozbudowa lub 
remont budynków i obiektów małej architektury;

 20 000 – działalność charytatywna, podtrzymy-
wanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świado-
mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
działalność na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka regionalnego, kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego, promocja i organizacja wolontariatu;

 20 000 – edukacja, oświata i wychowanie;
 20 000 – działalność w sferze kultury fizycznej 

i turystyki,
 50 000 – ochrona przyrody, w tym zieleni;
 10 000 – porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 50 000 – rewitalizacja.
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Zbiórka
elektrośmieci

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem 
nie wrzucaj go do kontenera! ruszają dziel-
nicowe zbiórki elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pral-
ki, telewizory, elektroniczne 
urządzenia i gadżety, zużyty 
sprzęt oświetleniowy – to nie 
tylko zalegające w naszych 
mieszkaniach graty, ale też 
odpady niebezpieczne, których 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 
Przez cały rok można odda-
wać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych przy ul. Rybnickiej albo 
przynieść je do specjalnie 
oznakowanego samochodu, 
który w soboty będzie stał 
zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 17 kwietnia elek-
trośmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Sośnica, 

ul. Przedwiośnie przy szkole
• godz. 12.30–14.30 – łabę-

dy, ul. Staromiejska, parking 
przy SP 29.

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców 
elektroodpady są ponownie 
przetwarzane. Stosuje się do 
tego technologie przyjazne 
środowisku.  (mf)

W związku z przedłużającymi się ograniczeniami związanymi z pandemią korona-
wirusa gliwicka kultura z konieczności przeniosła się do Internetu. Zanim spotkamy 
się z twórcami i sztuką „twarzą w twarz”, sprawdzimy, co kryje się w wirtualnych 
progach miejskich instytucji kultury.

Kino Amok już od wielu miesięcy 
jest obecne na ogólnopolskiej 
platformie filmowej MOJEeKI-
NO.PL. Można na niej wykupić 
dostęp do wielu ciekawych po-
zycji. W kwietniu gliwicki Amok 
szczególnie poleca „Gniazdo” 
z Judem Lawem, przezabawne 
i zaskakujące „Kłamstewko”, 
a także – kultową już – surreali-
styczną komedię Roya Anders-
sona „Gołąb przysiadł na gałęzi 
i rozmyśla o istnieniu”.

Muzeum w Gliwicach w „onlaj-
nie” także działa. Chlubą insty-
tucji jest internetowa platforma, 
na której można zwiedzać przy-
gotowane przez muzealników 
wystawy albo tworzyć własne 
ekspozycje. Aplikacja jest dostęp-
na pod adresem app.muzeum.
gliwice.pl/wirtualne-wystawy/. 
Zabytki ze zbiorów MwG można 
także oglądać jako trójwymiaro-
we modele na stronie sketchfab.
com/muzeum. A ci pasjonaci 
historii, który szukają wydarzeń 
wirtualnych odbywających się 
na żywo, powinni wziąć udział 

w kolejnym, szóstym już wykła-
dzie z cyklu „Mistrz i Małgorzata 
od kuchni. Opowieści o Żydach 
górnośląskich”. W czwartek 15 
kwietnia o godz. 18.00 Sławomir 
Pastuszka opowie o Johnnym 
Friedlaenderze, niemiecko-fran-
cuskim artyście urodzonym na 
Górnym Śląsku. Spotkanie od-
będzie się na platformie Zoom.

Za czytelnikami tęskni Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 
Na Facebooku regularnie publiko-
wane są krótkie filmy, w których 
bibliotekarze opowiadają o książ-

kach i nie tylko. Już w czwartek 15 
kwietnia swoją premierę będzie 
miał nowy odcinek „Krzesełka 
małego czytelnika”, a w nim naj-
ciekawsze książkowe rekomenda-
cje dla dzieci. 18 kwietnia o godz. 
19.00 pojawi się kolejna część 
z cyklu „Zasmakuj w bibliotece” 
– tym razem z przepisem na ma-
zurek pani Twardowskiej z książki 
„Całuski pani Darling” Małgorzaty 
Musierowicz. 21 kwietnia o godz. 
17.00 na Facebooku pojawi się wi-
deo na temat literatury japońskiej 
z cyklu „Literatura z różnych stron 
świata”.   (mm)

15 kwietnia rozpocznie się XIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira 
różyckiego. W muzyczne szranki staną najbardziej utalentowani młodzi 
śpiewacy z całego kraju.

W konkursie wezmą udział 
uczniowie klas śpiewu szkół 
muzycznych drugiego stopnia. 
W tym roku wpłynęły aż 82 zgło-
szenia z całej Polski. Przewod-
niczącym konkursowego jury 
będzie – już po raz piąty – Wie-
sław Ochman, światowej sławy 
tenor liryczny, który występował 
między innymi w mediolańskiej 
La Scali i nowojorskiej Metropo-
litan Opera.

Tegoroczna edycja konkursu ze 
względu na pandemię korona-
wirusa odbędzie się w formie 
wirtualnej. Wyniki po zakończe-
niu przesłuchań (17 kwietnia) 

zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. L. Różyckiego w Gliwicach: 
psmgliwice.pl. Wydarzeniu pa-
tronuje prezydent Gliwic Adam 
Neumann.

Konkurs upamiętnia twórczość 
Ludomira Różyckiego, kompo-
zytora okresu Młodej Polski 
i patrona gliwickiej szkoły, 
Kierownikiem artystycznym 
wydarzenia jest związany 
z naszym miastem śpiewak 
operowy – prof. Jan Ballarin, za 
swoje osiągnięcia artystyczne 
uhonorowany między innymi 

medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

– Konkurs cieszy się niezmiennie 
dużym uznaniem pedagogów 
i młodych wokalistów. W poprzed-
nich edycjach brali udział również 
uczniowie z Ostrawy, Pragi, Lwo-
wa oraz Dessau. Laureatami byli 
młodzi śpiewacy, którzy obecnie 
są uznanymi solistami polskich 
scen muzycznych, a także wielkich 
scen operowych poza granicami 
kraju, tacy jak Tadeusz Szlenkier, 
Adriana Ferfecka, Justyna Bluj czy 
Andrzej Filończyk – mówi Bogu-
sław Pietrzak, dyrektor PSM im. 
L. Różyckiego w Gliwicach.   (mm)

Kultura nadal w sieci
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1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie wy-
stąpienia z apelem do Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministra 
Klimatu i Środowiska o podję-
cie działań zmierzających do 
wsparcia samorządów w walce 
przeciwko procederom niele-
galnego składowania odpadów.

4. Projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia z części opłaty po-
branej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży na terenie 
miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie stawek 
opłat za korzystanie przez 
operatorów i przewoźników 
z przystanków komunikacyjnych 
i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest jednost-

ka samorządu terytorialnego, 
zlokalizowanych na liniach 
komunikacyjnych na obszarze 
miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad i warunków korzystania 
z przystanków komunikacji miej-
skiej na terenie miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie wyra- 
żenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obej-
mującej działkę nr 91, obręb  
Ligota Zabrska, położonej przy 
ul. Górnej w Gliwicach, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały w sprawie wnie-
sienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskie-
go nr NPII.4131.1.251.2021  
z 26 marca 2021 r. 

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego rady Mia-
sta Gliwice porządek sesji zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informa-
cji Publicznej 15 kwietnia br. oraz  
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym 
– Gliwice” w kolejnym numerze, któ-
ry ukaże się 22 kwietnia br.

PLanOwany 
POrZĄDEK  

sesjI RaDy MIasTa
Do porządku sesji rady Miasta Gliwice,  

zaplanowanej w trybie zdalnym na 22 kwietnia 
2021 r., planuje się wprowadzić niżej  

przedstawione  projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje 
są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad 
nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Najlepsi młodzi śpiewacy

Laureaci XII Ogólnopolskiego Konkursu  
Wokalnego im. Ludomira różyckiego w Gliwicach

https://segreguj.gliwice.eu/
https://mojeekino.pl/
https://mojeekino.pl/
app.muzeum.gliwice.pl/wirtualne-wystawy/
app.muzeum.gliwice.pl/wirtualne-wystawy/
https://sketchfab.com/muzeum
https://sketchfab.com/muzeum
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kolory miasta

modernistyczne Zatorze

Prezentując zabudowę Zatorza, 
musimy najpierw poznać kon-
cepcję miasta satelickiego, czyli 
zespołu budynków zazwyczaj 
jednorodzinnych, zlokalizowa-
nych w zieleni i umieszczonych 
w pewnej odległości od centrum. 
To podstawa idei miasta-ogrodu 
Anglika Ebenezera Howarda, który 
sformułował ją i opisał w pracy 
swojego życia, książce Garden 
Cities of Tomorrow. Orędowni-
kiem takiego uwolnienia prze-
strzeni miejskiej był również Karl 
Schabik, przedwojenny miejski 
radca budowlany Gliwic. Uporząd-
kował zastaną zabudowę, a nowe 
realizacje powstałe za jego czasów 
uwzględniały ideę Howarda. 

Zabudowa Zatorza jest właśnie 
świetnym przykładem realizacji 
pomysłu Anglika. Budynki wielo-
rodzinne z lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku zostały połączone z zespo-
łami zieleni komponowanej w po-
staci parków, skwerów, szpalerów 
drzew. Bloki mieszkalne, zgrupo-
wane w małe zespoły, otaczały 
dziedzińce wypełnione zielenią, 
czasami dodatkowo małą architek-
turą. Takim urokliwym przykładem 
ozdoby wspólnej przestrzeni może 
być fontanna z rzeźbą foki zdobiąca 
wewnętrzny zielony teren pomię-
dzy ulicami: Stefana Czarnieckiego, 
Stanisława Żółkiewskiego i Michała 
Wolskiego. Roślinność znajdowała 
się nie tylko na wspólnych, pół-
prywatnych terenach pomiędzy 
budynkami; akcentowała również 
ulice, wydzielając je szpalerami 
klonów, akacji i wierzb.

Prostota wielorodzinnych budyn-
ków jest ich walorem. Skromny 
detal w postaci ryflowanych 
opasek okiennych, czy „portali” 

akcentujących drzwi wejściowe, 
często jednak jest niedoceniana. 
Dlatego staram się, aby remonty 
elewacji szanowały oryginalne 
detale i barwy ścian. 

Wśród modernistycznej zabudowy 
mieszkaniowej góruje następny 
przykład architektury powstałej 
w tym stylu, dokładnie: archi-
tektury okrętowej – kościół pw. 
Chrystusa Króla autorstwa Karola 
Mayra. Ekspresjonistyczna forma 
trójnawowej bazyliki z niskimi 
nawami bocznymi i górującą nad 
nimi nawą główną może budzić 
porównanie z sylwetką okrętu. 
Skojarzenie to podkreślają okrągłe 
okna (okulusy) w partii przyziemia. 
Zastosowane rozwiązania w kształ-
towaniu bryły i użyte detale wy-
stroju zewnętrznego nawiązują 
do wiedeńskiego modernizmu, 
czemu nie należy się dziwić: wszak 
architekt tworzył w Wiedniu. 
„Pierwotnie nad częścią nawy 
głównej, w elewacji frontowej, 
miała wznosić się wieża wysoka na 
60 metrów. Ostatecznie zastąpiła 
ją czworoboczna bryła zakończona 
drewnianą nadbudową, mieszczą-

cą dzwony”. Tak pisałam jeszcze do 
niedawna. Od 2 lat kościół wieńczy 
dobrana stylistycznie wieża z mie-
dzianymi elementami. 

A tak niewiele brakowało, by 
w tym miejscu powstał kościół 
projektu znanego architekta Do-
minikusa Boehma (autora kościoła 
p.w. św. Józefa w Zabrzu). W 1929 
roku opracował koncepcję świąty-
ni, przy zbiegu dwóch ulic: obecnej 
księcia Józefa Poniatowskiego 
i Stefana Okrzei. Tak jak i w innych 
projektach, zastosował zasadę jed-
norodnej stylistycznie, centralnej 
przestrzeni z wykorzystaniem bar-
dzo oszczędnych, wręcz ascetycz-
nych środków. Projekt ten jednak 
nie został zrealizowany.

Szczególnym zabytkiem zbudo-
wanym w modernistycznym stylu 
jest prawie nieznany budynek 
obecnego przedszkola przy ul. 
Brzozowej (na zdjęciu poniżej). 
To były dom spotkań młodzieży 
z 1934 roku. Do niedawna tyl-
ko na zdjęciach archiwalnych 
można było dostrzec urodę tego 
niewielkiego obiektu. Licowana 

płytkami ceramicznymi bryła 
klatki schodowej przypominała 
okładzinę modernistycznego 
wieżowca z centrum Bytomia, 
czy zapomniane dzieło Schayera 
ze Sławkowa. Po remoncie ele-
wacji przeprowadzonym przez 
miasto, w tym po oczyszczeniu 
płytek z przemalowań, budynek 
odzyskał swój pierwotny wygląd, 
a ceramiczną okładzinę można 
zobaczyć „na żywo”.

Kolejna budowla co prawda nie 
jest modernistyczna, lecz trudno 
o niej nie wspomnieć. To wieża 
ciśnień przy ul. Leśnej – pierwsza, 
najstarsza miejska wieża wodna, 
tzw. Wasserturm I. Wzniesiono ją 
w stylu ceglanego neogotyku, bar-
dzo często stosowanego na Śląsku 
w drugiej połowie XIX wieku. Nie 
jest jednak jedyną i najciekawszą 
wieżą ciśnień na terenie Zatorza. 
Tytuł najładniejszej kolejowej 
wieży wodnej przyznaję bowiem 
obiektowi przy ulicy Oskara Kol-
berga. Wieża ta jest doskonale 
widoczna z okien przejeżdżają-
cych pociągów, zlokalizowana 
„na zapleczu” niewielkich bloków 
mieszkalnych z lat 30. XX wieku. 
Autorami obiektu z 1911 roku byli 
bracia Huber z Wrocławia. Ich fir-
ma specjalizowała się w projektach 
konstrukcji żelbetowych mostów, 
wież, hal itp. Wieża z Kolberga nie 
jest murowana i też zastosowano 
w niej bardzo nowoczesny materiał 
konstrukcyjny (żelbet). Zbiornik 
również jest żelbetowy, chociaż 
kształtem nawiązuje do metalo-
wych cystern typu Intze I. To bardzo 
ciekawe, nowatorskie jak na tamte 
czasy podejście. Mimo nowocze-

snego materiału i eksponowania 
elementów konstrukcji, wieża jest 
zaskakująco urokliwa. Historyzują-
ce detale architektoniczne (takie 
jak portal o formach klasycyzują-
cych) biegnące przez całą wysokość 
budowli lizeny, opaski akcentujące 
trzon wieży czy głowica kryjąca 
zbiornik czynią elewację ciekaw-
szą. Obecnie dawna wieża wodna 
dostała drugą szansę – stanie się 
niezaprzeczalnym atutem Centrum 
Przesiadkowego, nowej przestrzeni 
wokół dworca kolejowego.

 Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Teren położony za torami, w północnej części Gliwic, to Zatorze. Nazwa 
funkcjonuje już od dawna, ale jej urzędowe potwierdzenie nastąpiło 
dopiero w lutym 2008 roku. Obejmuje m.in. część dawnej dzielnicy 
Szobiszowice i jest jednym z ładniejszych miejsc w naszym mieście. 
Zieleń, zabytki, historia i współczesność przeplata się tutaj i uzupełnia.
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Kościół pw. Chrystusa Króla

Budynki u zbiegu ul. Dąbrowskiego 
i ul. Wandy przed ociepleniem

Ciekawa elewacja z oryginalną okładziną ceramiczną ścian  
klatki schodowej w budynku przedszkola przy ul. Brzozowej

Wieża ciśnień  
przy ul. Kolberga
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Z MIasTa

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego 
w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. 
Zwycięstwa 21 (wejście przy bankomacie) 
jest możliwy bez konieczności wcześniej-
szej rezerwacji wizyty. Klienci obsługiwani 
są na bieżąco, według kolejki.

Osoby, którym anulowano lub przesu-
nięto wizytę zarezerwowaną pierwot-
nie w terminie od 2 do 16 kwietnia, 
będą obsługiwane w terminach usta-
lonych przez pracowników Wydziału 
Komunikacji. Uwaga: Realizacja wizyty 
uwarunkowana jest okazaniem kodu 

wygenerowanego podczas pierwotnej 
rezerwacji.

Jeżeli pojazd nie posiada tablic rejestra-
cyjnych (fabrycznie nowy, utrata tablic, 
rejestracja pojazdu z zagranicy), sprawę 
można również załatwić w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31 A, bez 
wcześniejszej rezerwacji wizyty. Klienci są 
obsługiwani są na bieżąco, według kolejki.

Osoby, które zakupiły pojazd już zareje-
strowany w Polsce, proszone są o prze-
słanie drogą elektroniczną (na adres  

km@um.gliwice.pl), pocztą tradycyjną na 
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub zło-
żenie w Biurze Podawczym zawiadomienia 
o nabyciu pojazdu wraz z kopią dowodu za-
kupu. Złożenie zawiadomienia w terminie 30 
dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć 
kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można 
dokonać w późniejszym terminie.

Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, 
złożenie wniosku o wydanie Profilu Kan-
dydata na Kierowcę (PKK) oraz wydawa-
nie dokumentów praw jazdy odbywa się 
na dotychczasowych zasadach.

Zachęcamy do załatwiania spraw za 
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 
Podawczej ePUAP, operatora pocztowego 
lub Biura Podawczego Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – wejście od strony ul. Wy-
szyńskiego. Informacje o dokumentach 
niezbędnych do załatwienia sprawy można 
znaleźć na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Bieżące informacje na temat zmian w ob-
słudze klientów można znaleźć również 
na stronach rezerwacjakm.gliwice.eu oraz 
bip.gliwice.eu.  (KM/ap)

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)

Zmiany w obsłudze klientów

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!

12 kwietnia wznowiona została obsługa klientów referatu rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21. Do 23 kwietnia obsługiwane będą osoby 
którym anulowano lub przesunięto termin wizyty zarezerwowanej pierwotnie na pierwszą połowę kwietnia oraz klienci, którzy zgłoszą się po 
odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Czasowo zmieniły sie również zasady obsługi na stanowisku działalności gospodarczej. Klienci chcący 
załatwiać sprawy związane z CEiDG przyjmowani są po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel.: 32/238-56-76 lub 32/239-11-84.

fo
t. 

Fr
ee

pi
k /

 T.
 K

ró
lik

Która z przedstawionych propozycji 
powinna obowiązywać w Gliwicach?

https://rezerwacjakm.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 15/2021 (1052), 15 kwietnia 2021 11

WArtO WIEDZIEć

 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.
 do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do 

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

DO KIEDy trZEBA 
ZLIKWIDOWAć 

StArE KOtły WęGLOWE?

PRZyPOMInaMy

Jeśli twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

ZySKAJ DOFINANSOWANIE!
 1. DOtACJA Z MIAStA
KtO MOŻE SIę StArAć? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
na cO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.
ILE MOŻNA ZySKAć?

do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 
303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomoder-
nizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy 
EN 303-5, w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

KIEDy ZłOŻyć WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, 
z wyjątkiem kotłów na paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku których wniosek należy złożyć 
do końca 2021 r.).
SZErSZE INFOrMACJE: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

 2. DOtACJA Z WFOŚiGW (program „Czyste powietrze”)
KtO MOŻE SIę StArAć? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
na cO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ILE MOŻNA ZySKAć?

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

KIEDy ZłOŻyć WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
SZErSZE INFOrMACJE: https://czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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OGłOSZENIA

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. rybnicka 47,  
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu 
przetargu otwartego, organi-
zowanego wg procedur okre-
ślonych Regulaminem PWiK 
Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

Budowa sieci  
wodociągowej  

w ul. Jana Pawła II  
i ul. Nowy Świat  

w Gliwicach – znak 
sprawy r01/10/2021.

termin składania ofert:  
19 kwietnia 2021 r.  

do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

19 kwietnia 2021 r.  
o godz. 10.00

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

komunikaty

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.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos- 
podarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990) ustne 
przetargi nieograniczone na sprzedaż lokali położonych przy ul.:

zostają odwołane.
Przyczyną odwołania przetargów jest ogłoszenie na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w związku 
z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID – 19.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
ZaWiaDamia

ofERty PRaCy

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 
należało:
• udział w realizacji zadań inwestycyj-

nych oraz zadań związanych z pozyska-
niem finansowania ze źródeł zewnętrz-
nych (m.in. Fundusze Europejskie),

• opracowywanie wyjaśnień, pism, sta-
nowisk wymaganych przez instytucje 
w trakcie realizacji projektu,

• kontrola zgodności i terminowości 
działań z harmonogramami projektów, 
rozliczanie wydatków we współpracy 
z Działem Księgowym,

• udział w wizjach lokalnych, odbiorach 
robót budowlanych wynikających z za-
kresu prowadzonych spraw, 

• prowadzenie spraw w oparciu o usta-
wę o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumento-

wane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o ochro-

nie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego – 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 
nieruchomościami, 

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• umiejętność analitycznego myślenia, 

zdolności w zakresie interpretacji doku-
mentów, aktów prawnych, wytycznych, 
dokumentacji finansowej, 

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

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

wymagania dodatkowe: 
• znajomość rozliczania projektów ze 

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

• obsługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym,

• umiejętność redagowania pism urzę-
dowych,

• umiejętność analizy i syntezy infor-
macji.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorga-

nizowanie, zaangażowanie, odporność 
na stres, dynamiczne podejście do wy-
konywania obowiązków służbowych.

Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca 

na I, II lub III piętrze Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 3, 12, Gliwice,

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

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność 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 kwalifika-

cje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opubli-

kowany na stronie internetowej Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej – www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• „Nie byłem/am skazany/a prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się prze-
ciwko mnie postępowanie karne.”, 

• „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miej-
sca zamieszkania, w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego na-
boru, zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych.”

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mo-
gą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych nr naboru 1/2021, w biurze 
podawczym Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej (I piętro), pl. Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie 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 do-
kumenty, 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 indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca,

• zastrzega się informowanie o zakwali-
fikowaniu do testów merytorycznych 
wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o na-
borze (wykaz kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane 
(osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście, nieodebra-
ne dokumenty po trzech miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu),

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

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych 
– publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej jest mniejszy niż 6%, kandydat 
chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa 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 Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora. 
W sprawach związanych z ochroną da-
nych można kontaktować się z inspek-
torem 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 odpowie-
dzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pra-
cowników do Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczających 

poza zakres wymagań określonych w ogło-
szeniu 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 osobo-
wych, żądania ich sprostowania, ogra-
niczenia przetwarzania danych lub ich 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacyjnym. Ma-
ją Państwo prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych wykraczających 
poza wymagania określone w ogłoszeniu 
o naborze w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, 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 do-
tyczą, ma również prawo do wniesienia 

skargi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa, do organu nadzor-
czego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane 
innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

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

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
nie ma miejsca zautomatyzowane podej-
mowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, 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).

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku pracownika wieńcowni  

w Zakładzie Pogrzebowym przy ul. raciborskiej 12, w wymiarze 1/2 etatu

wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmonogra-

mu, również w soboty),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-

nie na ww. stanowisku.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku. 
Do podstawowych obowiązków pracow-
nika na ww. stanowisku będzie należało:
1. zamawianie materiałów do wyrobu 

wieńców,
2. przyjmowanie dostaw kwiatów i dodat-

ków,

3. przygotowywanie wieńców, palm, bu-
kietów,

4. rozliczanie zużytych materiałów,
5. utrzymanie porządku w pomieszcze-

niach wieńcowni.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon 32/335-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie do 16 kwietnia 
2021 br. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tyl-
ko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

• 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. 

Klienci Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach większość opłat 
administracyjnych mogą re-
gulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi 
e-Płatności Blue Media mają 
do dyspozycji szybkie płat-
ności (mtransfer, Pekao24 
czy płacę z iPKO), płatności 
online kartą płatniczą (VISA, 
VISA Electron, MasterCard 
i Maestro) oraz BLIK. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza 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://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://gepar.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
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OGłOSZENIA

 

ofERty PRaCy

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.7.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

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

do referatu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Gliwice na loka-
lizację obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w pasch drogowych 
dróg publicznych. 

2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
związanych z potrzebami zarządza-
nia drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w pasch drogowych dróg 
publicznych.

3. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na przebu-
dowę lub remont obiektów lub urzą-
dzeń istniejących w pasie drogowym 
i niezwiązanych z gospodarowaniem 
drogą lub obsługą ruchu.

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usy-
tuowanie obiektów budowlanych 
przy drodze w odległości mniejszej 
niż określone w ustawie o drogach 
publicznych (w ust. 1 art. 43).

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjny-
mi o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych, na 
terenach będących własnością Gminy 
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi 
publiczne w miejscowym planie zago-
spodarowania terenu.

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumen-
tacji technicznej na realizację inwesty-
cji drogowych i innych.

7. Opiniowanie projektów zmian miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice.

8. Wydawanie opinii i koordynacja 
z referatami Zarządu Dróg Miejskich, 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach i in-
nymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Prowadzenie spraw wynikających z usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych wraz z aktami wykonawczymi. 

10. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz pro-
wadzenie ich rejestru.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra in-
żyniera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownic-
twa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji 
budowlanych i inżynierskich, in-
żynierii lądowej, inżynierii ruchu,

b) wyższe na kierunkach innych niż 
wskazane w ppkt. a, przy minimal-
nym 2-letnim doświadczeniu zawo-
dowym na stanowisku związanym 
z zarządzaniem pasem drogowym;

2. pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

3. niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów dotyczących 

działalności ZDM, w szczególności: 
a) ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (DZU z 2020 r., 
poz. 470 – t.j. ze zm.),

b) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(DzU z 2020 r., poz. 256 – t.j. ze zm.),

c) ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (DzU z 2020 r., 
poz. 713 – t.j. ze zm.),

d) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282 – t.j. ze zm.),

e) rozporządzenia z 2 marca 1999 r. 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (DzU z 2019 r.,  
poz. 1643 – t.j. ze zm.);

2. umiejętność redagowania decyzji 
i pism urzędowych;

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach;

4. umiejętność czytania map zasadni-
czych i ewidencyjnych.

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.

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miej-

skich przy ul. Płowieckiej 31 (dosto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, parter) i na terenie miasta 
Gliwice.

2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kon-
takt bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
2. życiorys, 
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

w zakładce NABOry.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 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 referencyj-
nych nastąpi do 4 maja 2021 r.
Planowany termin testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej: 6 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia wraz z dokumen-
tami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

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.

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 osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierają-
ce niepodpisane dokumenty nie będą 
rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z numerami 
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.

● elektromonter urządzeń   
    elektrycznych 

wykształcenie min. zawodowe 
kierunkowe; mile widziane 
doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku; upraw-
nienia SEP grupy I w zakresie eks-
ploatacji urządzeń elektrycznych 
min. do 1 kV; zakres obowiąz-
ków: wykonywanie obowiązków 
elektromontera urządzeń elek-
trycznych; dwie zmiany; miejsce 
pracy: Pyskowice;

● inkasent poboru opłat 
wykształcenie podstawowe; 
prawo jazdy kat. B – dojazd do 
pracy możliwy tylko własnym 
środkiem transportu, praca 7 dni 
w tygodniu, również w niedziele 
i święta, z zachowaniem wszel-
kich przerw kodeksowych, praca 
w porze nocnej; dodatkowo do 
płacy zasadniczej premia za tzw. 
dyspozycyjność w wysokości 
400 zł brutto – premia regula-
minowa określona regulami-
nem wynagradzania; prywatna 
opieka medyczna, ZFŚS; zakres 
obowiązków: pobieranie opłat 
za przejazd autostradą i rozli-
czenie się z pobranych środków; 
świadczenie manualnego pobo-
ru opłat zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami, regulaminami 
i procedurami; odpowiedzialne 
i bezpieczne przechowywanie 
środków pieniężnych oraz doku-
mentów; utrzymywanie czysto-
ści i porządku w miejscu pracy; 
udzielanie informacji użytkowni-
kom autostrady; obsługa klien-
ta; miejsce pracy: Punkt Poboru 
Opłat Żernica;

● inżynier budowy 
wykształcenie wyższe; roczne 
doświadczenie zawodowe; zdol-
ności kierownicze i organizacja 

pracy innych; biegła obsługa 
komputera – umiejętność ob-
sługi programów Ms Office; 
uprawnienia budowlane – nie 
są kryterium obowiązkowym; 
nadzór nad wykonywanymi 
pracami budowlanymi, prowa-
dzenie dokumentacji budowy, 
negocjacje z firmami podwyko-
nawczymi, koordynacja prac na 
budowie; jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie zawodowe; 
mile widziane doświadczenie 
w obsłudze dużych przyjęć oraz 
gości restauracyjnych – dania 
z karty; przygotowywanie 
dań na najwyższym poziomie 
kulinarnym, pod względem 
smaku i estetyki podania, prze-
strzeganie norm i standardów 
produkcji, znajomość kuchni 
polskiej, w tym doświadczenie 
w przygotowywaniu dań z dzi-
czyzny, wysoka kultura osobista 
i higiena pracy, zaangażowanie 
i sumienność, doświadczenie 
w cukiernictwie będzie dodat-
kowym atutem, OFERUJEMY: 
stabilną pracę w zgranym ze-
spole, pracę w profesjonalnie 
wyposażonej kuchni, umowę 
o pracę, możliwość pracy w try-
bie zmianowym, pracodawca 
oferuje przeszkolenie do wy-
konywania obowiązków, moż-
liwość zakwaterowania, oferta 
dostępna dla pracowników 
z zagranicy; miejsce pracy: Dom 
Weselny Leśna Perła w Rudziń-
cu; rozpoczęcie pracy zależne 
od warunków pandemicznych 
i zniesienia obostrzeń w gastro-
nomii; wynagrodzenie zależne 
od kwalifikacji i posiadanych 
umiejętności.

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 8 kwietnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

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

mineralno-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 
przesłać 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).

Numer naboru DO/2/2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze specjalisty ds. gospodarki odpadami  
i infrastruktury w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach na stronie interne-
towej https://mzuk.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym sta-

nowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 21 kwietnia 2021 r. do godz. 
9.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. 
Strzelców Bytomskich 25c. Dokumen-
ty, które wpłyną do Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-04-35.
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OGłOSZENIA
niERuCHomoŚCi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 262, obręb Sośni-

ca, zapisana w KW nr GL1G/00035827/4,  
pow. 0,0562 ha, użytek: B – tereny mieszkanio-
we, poł. w Gliwicach przy ul. Skarbnika, stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 kwietnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 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, poł. przy ul. Wy-

brzeże Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckie-
go w Gliwicach, pow. 0,8742 ha, użytek: Bi (inne 
tereny zabudowane) – 0,5947 ha oraz Bz (tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Miasto, poł. przy ul. Wy-
brzeże Armii Krajowej w Gliwicach, 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 Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu 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.
------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności:
• lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność 

Skarbu Państwa, o pow. użytkowej 79,52 m2, 
wraz z przynależnymi dwoma pomieszczenia-
mi piwnicznymi o łącznej pow. 17,74 m2, usytu-
owanego w budynku przy ul. Kozielskiej 9A ,wraz  
z udziałem wynoszącym 1433/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, 
obejmującego działkę geodezyjną nr 490, obręb 
Nowe Miasto, objętą KW nr GL1G/00014553/9, 
o pow. 844 m2. 

Termin przetargu: 10 maja 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 166 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
wadium: 16 600 zł
termin oględzin lokalu: 21 kwietnia 2021 r. w godz. 14.30–15.00.
termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 219, obręb Bojkowskie Pola, poł. w Gliwi-

cach na zachód od ul. Bojkowskiej, stanowiąca 
własność Miasta Gliwice, użytek: dr – drogi, pow. 
gruntu 0,0466 ha, z KW nr GL1G/00038160/1. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieru-
chomości przyległych oznaczonych jako działki 
nr 168 i 169, obręb Bojkowskie Pola.

Termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 86 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 8600,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, poł. w Gli-

wicach na zachód od ul. Bojkowskiej, stanowiąca 
własność Miasta Gliwice, użytek: dr – drogi, pow. 
gruntu 0,2587 ha, z KW nr GL1G/00038160/1. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieru-
chomości przyległych, tj. działek oznaczonych 
jako nr: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
obręb Bojkowskie Pola. 

Termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 477 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 47 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 maja 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 urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 

i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości 
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-

410 oraz 32/33-86-411.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: na wsch. od ul. Bojkowskiej/na płd. od auto-
strady A4/na płn. od ul. Siennej w Gliwicach/na płn. od  
ul. Siennej i ul. Rolników.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i Kw:
• działka nr 7, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  

ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,3330 ha, użytki: RIIIb – 
grunty orne, z KW nr GL1G/00045818/1,

• działka nr 8/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od 
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,2857 ha, użytki: RIIIb –  
grunty orne, z KW nr GL1G/00045917/5,

• działka nr 18/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. 
od ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,1000 ha, użytki: RIIIb 
– grunty orne, z KW nr GL1G/00038759/7,

• działka nr 50/2, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od 
autostrady A4, pow. gruntu 0,7496 ha, użytki: RIIIb – 
grunty orne (0,4066 ha), RIVa – grunty orne (0,3430ha), 
z KW nr GL1G/00038765/2,

• działka nr 75, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od 
ul. Siennej, pow. gruntu 0,3000 ha, użytki: RIIIa – grunty 
orne, z KW nr GL1G/00034540/1,

• działka nr 77, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od 
ul. Siennej, pow. gruntu 0,5000 ha, użytki: RIIIa – grunty 
orne, z KW nr GL1G/00038149/8,

• działka nr 656, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od 
autostrady A4, pow. gruntu 0,2478 ha, użytki: dr – drogi; 
działka nr 662/4, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 
0,6912 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00102370/6, 

• działka nr 657/2, obręb Bojków Wschód, na płd. od 
autostrady A4, pow. gruntu 0,1166 ha, użytki: dr – drogi, 
z KW nr GL1G/00102371/3,

• działka nr 661, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od 
ul. Siennej i ul. Rolników, pow. gruntu 0,0264 ha, użytki: 
dr – drogi, z KW nr GL1G/00038764/5,

• działka nr 663/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 
0,0699 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00116374/5,

• działka nr 664/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 
0,0687 ha, użytki: dr – drogi, z KW nr GL1G/00038160/1.

Łączna powierzchnia działek: 3,4889 ha.
Opis przedmiotu przetargu
Kompleks nieruchomości położony we wschodniej części 
miasta. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, w więk-
szości użytkowane jako tereny rolnicze.  
Skomunikowanie działek powinno odbywać się do drogi 
publicznej ul. Siennej. 
Na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 7, 
8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, obręb Bojków Wschód, występują 
użytki rolne klasy RIIIa i RIIIb, które podlegają procedurze 
wyłączenia z produkcji rolnej. Dla terenów o przeznaczeniu 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 
cele nierolnicze pod działalność przemysłowo-usługową, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, należy uzyskać 
zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W de-
cyzji ustala się należność i opłatę roczną z tytułu wyłączenia. 
Zgodnie z art. 12 ust. 7 obowiązującej ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2017 r., poz. 1161), należ-
ność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych wynosi 
odpowiednio: dla RIIIa – 320 595 zł, dla RIIIb – 262 305 zł. 
Przedmiotowe działki mogą być ujęte w system sieci dre-
narskiej z uwagi na ich obecny charakter rolniczy. Stąd 
każda zaprojektowana inwestycja powinna uwzględniać 
odwodnienie nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich 
istniejących sieci drenarskich, co nie naruszy stosunków 
wodnych na działkach sąsiednich.
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren działek nr: 7, 8/1, 
75, 77, 657/2, 661, 662/4, 663/2, 664/2, obręb Bojków 
Wschód, przebiegają sieci uzbrojenia terenu. 
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizo-
wanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę 
drogową będącą na majątku Miasta Gliwice. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być 
zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za 
nie przyszły nabywca.
Teren podlegający sprzedaży zlokalizowany jest na terenach 
inwestycyjnych Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 75, 77, 656, 657/2, 661, 662/4, 
663/2, 664/2, obręb Bojków Wschód, położone są na terenie, 
dla którego od 10 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zloka-
lizowanego po południowej stronie autostrady A4, stano-
wiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach. Przedmiotowy plan 
został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowa-
na została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 11 z 7 lutego 2006 r., poz. 409. 
Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. działki nr: 7, 8/1, 18/1, 50/2, 
656, 657/2, 661, 662/4, 663/2 i 664/2, obręb Bojków Wschód 
oraz części działek nr: 75 i 77, obręb Bojków Wschód, znaj-
dują się w jednostce oznaczonej symbolem G1.6.2/P2, co 
oznacza tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej. Pod-
stawowe przeznaczenie to zabudowa i zagospodarowanie 
związane z: przemysłem lekkim, spożywczym, warsztatami 

i halami produkcyjnymi, a także usługami produkcyjnymi, 
zwanymi potocznie wytwórczością lub rzemiosłem pro-
dukcyjnym (nie zaliczanym do grupy pozostałych terenów 
usługowych i terenów techniczno produkcyjnych), wraz 
z funkcjami towarzyszącymi, z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu.
Pozostałe części działek nr 75 i 77, obręb Bojków Wschód, 
znajdują się w jednostce drogowej oznaczonej symbolem 
Gk/05/KDl, co oznacza tereny dróg lokalnych.
Ulice o symbolach KDl zaliczone zostały do układu dróg 
publicznych.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 52 ust. 1 pkt 2) tekstu 
ww. planu, teren o symbolu G1.6.2/P2 został wskazany jako 
teren służący realizacji celów publicznych w zakresie oświaty 
i nauki. Zapis ten wynika z ustalonego dla ww. terenu prze-
znaczenia dopuszczonego (por. § 41 tekstu planu – tabela).
Na rysunku ww. planu:
• dla terenu o symbolu G1.6.2/P2 ustalona została nie-

przekraczalna linia zabudowy i obowiązująca linia zieleni 
wysokiej; linie te znajdują się na działkach nr 75, 77, 
obręb Bojków Wschód,

• działki będące przedmiotem sprzedaży znajdują się na 
obszarze górniczym KWK „Sośnica”,

• działki nr: 7, 8/1, 18/1, 75, 77, 656, 662/4, 663/2, 664/2 
oraz części działek nr 50/2 i 657/2, obręb Bojków Wschód, 
objęte są zasięgiem strefy SH-2 – obserwacji archeolo-
gicznej,

• działki nr: 7, 8/1, 18/1, 75, 77, 656, 662/4, 50/2, 657/2 
oraz części działek nr 663/2, 664/2, obręb Bojków 
Wschód, objęte są zasięgiem strefy SU-2.1 – terenów 
zurbanizowanych i zabudowanych wymagających prze-
kształceń z lokalizacją wskazanych funkcji komercyjnych,

• niewielka północna część działki nr 7, obręb Bojków 
Wschód, znajduje się w zasięgu strefy SK-1 – zarezer-
wowanej dla realizacji docelowego układu komunikacyj-
nego związanego z autostradą A4 oraz obsługą centrum 
logistycznego;

• działki nr 8/1 i 18/1 oraz części działek nr: 7, 656, 657/2, 
50/2, 662/4, obręb Bojków Wschód, objęte są zasięgiem 
umownej strefy oddziaływania autostrady: strefy AU-150 
uciążliwości akustycznej,

• północna część działki nr 7, obręb Bojków Wschód, objęta 
jest zasięgiem umownej strefy oddziaływania autostrady 
A4: strefy AU-50 obszaru zagrożeń.

Istnieje również konieczność zaprojektowania odpowied-
niego pasa zieleni izolacyjnej, zmniejszającego uciążliwość 
planowanej inwestycji dla terenów mieszkaniowych zloka-
lizowanych w rejonie ul. Siennej, gdzie dominuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, zarówno historyczna, jak 
i będąca jeszcze w realizacji. 
Ponadto Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła uchwa-
łę nr XIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy 
Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami 
A1 i A4. Przedmiotowe działki znajdują się w granicach 
opracowania projektu planu, sporządzanego na podstawie 
tej uchwały.
Obciążenia nieruchomości
1. Działki nr: 7, 8/1 i 662/4, obręb Bojków Wschód, obcią-

żone są nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu 
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w zakresie sieci wodociągowej Ø 300 mm wraz 
ze związaną z nią strefą ochronną:
a) działka nr 7 – o łącznej długości 80,43 m (łączna pow. 

służebności 265,42 m²),
b) działka nr 8/1 – o łącznej długości 39,34 m (łączna 

pow. służebności 129,83 m²), 
c) działka nr 662/4 – o łącznej długości 7,18 m (łączna 

pow. służebności 23,69 m²).
Pełna treść prawa służebności w księgach wieczy-
stych nr GL1G/00045818/1, GL1G/00045917/5, 
GL1G/00102370/6.

2. Na terenie części działek podlegających sprzedaży Mia-
sto Gliwice planuje realizację inwestycji polegającej na 
budowie kolektora kanalizacji deszczowej, odwadniającej 
obszar w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła 
autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej w Gliwi-
cach, co będzie wiązało się koniecznością ustanowienia 
przy sprzedaży nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na rzecz Miasta Gliwice na projek-
towaną sieć kanalizacji deszczowej.  

Służebność na projektowaną sieć obciążać będzie działki jn.:
działka nr 7 – 96,0 m x 5,2 m = 499,2 m2

działka nr 8/1 – 38,5 m x 5,2 m = 200,2 m2

działka nr 18/1 – 76,0 m x 5,2 m = 395,2 m2

działka nr 656 – 109,5 m x 5,0 m = 547,5 m2 (zajętość na 
całej szerokości działki ok. 5,0 m)
działka nr  657/2 – 6,5 m x 5,2 m = 33,8 m2

działka nr 662/4 – 7,5 m x 5,2 m = 39 m2

Łączna powierzchnia obciążona służebnością wynosić bę-
dzie 1714,9 m2.
Powyższe dane zostały zweryfikowane i potwierdzone  
1 kwietnia 2021 r. przez projektanta „Dokumentacji projek-
towej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej, 

Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, 
ul. Pszczyńskiej w Gliwicach”. Opracowanie dokumentacji 
projektowej jest we wstępnej fazie realizacji i nie zostały 
zaprojektowane ostateczne średnice kolektora, natomiast 
do obliczenia szerokości pasa przesyłu przyjęto maksymalną 
średnicę, jaka będzie projektowana.
Wygrywający przetarg zobowiązuje się do ustanowienia nie-
odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na 
prawie własności działek, na których posadowiona zostanie 
projektowana sieć kanalizacji deszczowej w pasie o szero-
kości 5,0 m/5,2 m i długości 334,0 m, co daje powierzchnię 
łączną 1714,9 m2, na rzecz Miasta Gliwice.  
Służebność będzie polegać w szczególności na: prawie 
posadowienia oraz do korzystania z wybudowanych na 
działkach urządzeń przesyłowych oraz prawie dostępu do 
tych urządzeń w celu dokonywania przeglądów, remontów, 
konserwacji, przebudowy, modernizacji, kontroli, pomiarów, 
usuwania awarii, a także prac związanych z ich eksploatacją 
oraz wymianą z obowiązkiem każdorazowego doprowa-
dzenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robót 
oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym 
urządzeniem terenu objętego służebnością. Właściciel infra-
struktury zobowiązuje się do zawiadomienia właściciela dzia-
łek o zamiarze wykonania planowanych prac z co najmniej 
14-dniowym pisemnym wyprzedzeniem (nie dotyczy awarii). 
W przypadku nagłej awarii urządzeń właściciel terenu na 
którym posadowiona jest sieć zobowiązany jest do jego 
udostępnienia bez zbędnej zwłoki. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 6 437 000,00 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.).
Minimalne postąpienie: 64 370,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 13.00  
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej 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. Wszelkie informacje  
dot. organizacji przetargu będą udzielane również pod nu-
merami tel.: 32/338-64-10, 32/338-64-12. 
wadium
Wadium w wysokości 643 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działki poł. przy  
ul. Siennej oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 8 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,

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

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

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-

rialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3424/2020 z 23 grudnia 
2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane 
działki: nr 7, nr 8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 77, nr 656,  
nr 657/2, nr 661, nr 662/4, nr 663/2, nr 664/2, obręb Bojków 
Wschód, położonego na północ od ul. Siennej 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 ich 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.).

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

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.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
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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OGłOSZENIA
niERuCHomoŚCi

18 maja 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 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieru-
chomości obejmującej zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, o powierzchni 0,1166 ha, użytek BI – inne 
tereny zabudowane, KW GL1G/00013292/4, położonej przy ul. Ziemięcickiej 20.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu/ w dziale „ogłoszenia i komunikaty” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetar-
gową 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 rozporządze-
nie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetar-
gu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, 
w jaki sposób przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.
Cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł
Wadium: 25 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 2510,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 

Nieruchomość obejmująca działkę nr 24/3, obręb Kozłów-
ka, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2795/2020 z 22 września 2020 r. 
i nr PM-2847/2020 z 1 października 2020 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 26 stycznia 2021 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Działka nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, ma nieregularny 
kształt zbliżony do prostokąta i jest zabudowana budynkiem 
o charakterze administracyjno-biurowym o powierzchni 
87,95 m2 oraz budynkiem stacji transformatorowej.
Budynek administracyjno-biurowy jednokondygnacyjny, 
bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyj-
nej. Fundamenty żelbetowe, dach konstrukcji żelbetowej, 
dwuspadowy, kryty papą. Do budynku doprowadzona 
instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Budynek 
w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego re-
montu. 
W zależności od planowanej inwestycji istnieją różne moż-
liwości włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, 
tj. ul. Ziemięcickiej, np.:
1. w przypadku rozbiórki budynku skomunikowanie po-

winno nastąpić poprzez działkę nr 157, obręb Zalew 
Czechowice (ul. Strażacka) zjazdem istniejącym,

2. w przypadku zachowania istniejącego budynku jest 
możliwość rozważenia skomunikowania od strony  
ul. Ziemięcickiej.

Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać 
bezpośrednio z dysponentami sieci.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy na nią zwrócić szczególna uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Obciążenia nieruchomości:
1. na działce znajduje się stacja transformatorowa i linie 

kablowe należące do firmy Tauron Dystrybucja S.A., na 
rzecz której została ustanowiona służebność przesyłu 
o łącznej powierzchni 37 m2,

2. na działce została ustanowiona nieograniczona w czasie 
służebność przesyłu w zakresie kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 160 mm wraz ze strefą ochronną o łącznej 
powierzchni 29,81 m2.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XLI/906/2014 z 8 maja 2014 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, teren obej-
mujący działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, został 
oznaczony symbolem:
17MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – istniejące. 
Dla ww. terenu ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, bu-

dynki gospodarcze, garaże, sieci infrastruktury technicz-
nej, drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych, zieleń towarzysząca 
i ogrody przydomowe, obiekty małej architektury.

Zakaz realizacji zabudowy szeregowej oraz zakaz realizacji 
więcej niż 3 kondygnacji naziemnych.
Dla terenu 17MN ustalone zostały na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy.
Działka znajduje się w granicy strefy „OW” obserwacji ar-
cheologicznej. Obszar planu położony w całości w granicach 
Głównego Zbiornika Wód podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 25 100,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, dz. nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, 
imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na 
której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
11 maja 2021 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg, 

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem 
przetargu, dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,

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

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż  
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien 
być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 17 czerwca 2021 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/906/2014  
z 8 maja 2014 r. oraz stanem faktycznym działki, w tym 
z przebiegiem sieci i służebności. Nabywca przejmuje 
działkę w stanie istniejącym. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu, tel. 32/338-64-12.
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2795/2020 z 22 września 
2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
części nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 
24/3, obręb Zalew Czechowice, o powierzchni 0,1166 ha, 
KW nr GL1G/00013292/4, położonej w Gliwicach przy  
ul. Ziemięcickiej 20, stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej nieruchomości i nr PM-2847/2020 
z 1 października 2020 r., nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. 
zm.). Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
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 z późn. zm.). 

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
oGŁaSZa

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej 
Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej został podany do publicznej wiadomości:

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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

w wykazach.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 169–170/2021, 172/2021 do 21 kwietnia 2021 r.,
• nr 173/2021, 175/2021, 179/2021 do 22 kwietnia 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. Garaży przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 8/2021 do 21 kwietnia 2021 r.,
• nr 621–622/2021 do 22 kwietnia 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 763/2020,166/2021 do 22 kwietnia 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do 
sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, 
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 5/SP/2021 do 27 kwietnia 2021 r.
wykaz zawierający części nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia, stanowiącej własność Skarbu Państwa:
• nr 4/SP/2021 do 28 kwietnia 2021 r.

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.

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 położonej 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

http://bip.gliwice.eu
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://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://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
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==
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
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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.


