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SUMMER ARENA

Summer Arena tętni życiem!

Superlato  
z biblioteką

Ufff, cóż to był za weekend! Summer 
Arena rozkręciła się na całego. Week-
end w wakacyjnym sercu Gliwic roz-
począł się jak zwykle – z wysokiego C. 
W piątek koncert dał absolutny 
rockowy klasyk, Lady Pank! Kul-
towe brzmienie legendy polskiej 
sceny muzycznej i setki wniebo-
wziętych fanów –  żar muzycz-
nych emocji zostanie z nami na 
dłuuuugi czas. Z piątku na sobotę 
sprawiliśmy sobie wielki bal. Na 
karaoke hity Lady Pank rozbrzmie-
wały w całej Arenie. Muzycznej za-
bawie towarzyszyła kolejna edycja 
Summer Sensual Party, imprezy 
organizowanej przez KS3arte. Za-
częła się wieczorną lekcją tańca, 
a skończyła nad ranem, gdy stopy 
ostatecznie odmówiły posłuszeń-
stwa. Parkiet wciąż się chłodzi.

Wyśmienitą rozrywkę na sobotnie 
popołudnie zaprojektowała Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 
Designerskie szaleństwo ogarnęło 
FunZone – koszulki z własnymi gra-
fikami, efektowne ozdoby boho, 
produkcja fartuszków i czapek 
kucharskich, to był solidny trening 
kreatywności dla całych rodzin.

Swoją obecnością na spotkaniu 
autorskim zaszczycił nas tłumacz, 
literaturoznawca i powiernik sekre-
tów Wisławy Szymborskiej – Michał 
Rusinek. Mistrz słowa opowiadał 
o przekrętach i przekleństwach, 
deklamował figlarne limeryki, 

zdradził, że w młodości chciał zostać 
kierowcą ciężarówki i wytłumaczył, 
dlaczego jego praca byłaby łatwiej-
sza, gdyby nie autorzy książek. 

Za rockowe spięcie odpowiedzial-
ne było ikoniczne Lao Che. Kawał 
porządnej muzyki, dwa i pół tysiąca 
fanów, kompletne szaleństwo pod 
sceną i pełne muzycznych skrajno-
ści brzmienia – soczysty, rockowy 
rarytas. Koncert pożegnalnej trasy 
Spiętego i spółki zapisze się na 
kartach historii. Nawet posłuszne 
niebo ugięło się przed apelem 
legend z Lao Che i doznaliśmy hy-

drowstąpienia, które nie powstrzy-
mało nas od zabawy na after party. 
Za energetyczne wyładowanie na 
parkiecie odpowiedzialne było 
studio 3arte, odpaliło pokłady 
pozytywnej energii i przegoniło 
deszcz w rytm latino. Sobotnią noc 
do gorączki doprowadził zjawisko-
wy show – burleska, w wykonaniu 
bezczelnie zdolnych i czarujących 
kursantek.

W niedzielę drogę na szczyt roz-
poczęli finaliści Mistrzostw Polski 
seniorów i młodzieżowców we 
wspinaczce sportowej w kon-

kurencjach wspinaczki na czas 
i prowadzenie. W strefie EduZone 
dzieciaki uczyły się programowa-
nia z LEGO We Do i Spike Prime 
oraz szlifowały słownictwo na 
warsztatach językowych. Najmłod-
si harcowali w najlepsze podczas 
minidisco. Rockowego weekendu 
dopełnił mocny występ TopDaDok.

Na regenerację mamy tylko 
chwileczkę, bo kolejne atrakcje 
już w najbliższy weekend. Będzie 
się działo!

Klaudia Kras/Arena Gliwice

Przed nami kolejny weekend w strefie Biblioteki w ramach 
Summer Areny (24 – 25 lipca). Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach serdecznie zaprasza na inspirujące spotkania 
ze sztuką, kulturą i nauką. Doskonała zabawa gwarantowana! 
Przez cały weekend w godz. od 15.00 
do 19.00 będzie czekać na Was moc 
darmowych atrakcji w strefie nauki 
i zabawy. W strefie FunZone ruszy 
produkcja przepięknych makramo-
wych torebek ze sznurków i korali-
ków, a szkraby nauczą się tworzyć 
unikalną biżuterię i balonowe 
zwierzaki. Na warsztatach archi-
tektoniczno-malarskich, najmłodsi 
sprawdzą się w zderzeniu ze sztuką, 
w obszarze EduZone odbędą się 
fantastyczne zajęcia z Legorobotyki 
i neuoredukacji. Nauka połączona 
z zabawą – wprost idealny plan na 
rodzinne popołudnia.

Na koneserów czeka prawdziwa 
gratka. W sobotę odbędzie się kier-
masz płyt winylowych, na którym 
za symboliczną kwotę zdobędziecie 
prawdziwe muzyczne perełki! W so-

botę od godz. 16.00 do 19.00 przy 
małej scenie będziemy bawić  się na 
kameralnej prywatce w muzycznej 
oprawie zespołu Prywaciarze. 

W niedzielę o godz. 16.00, na 
spotkaniu autorskim będziemy 
gościć Tomasza Duszyńskiego 
– dziennikarza, nagradzanego 
pisarza i scenarzystę gier kompu-
terowych. Autor książek dla dzieci 
i młodzieży zadebiutował zbiorem 
opowiadań „Produkt uboczny”. Na 
swoim koncie ma kilka powieści, 
regionalnych legend i kilkanaście 
opowiadań z gatunku fantastyki.

Cotygodniowe spotkania z Biblio-
teką odczarowują wakacje w mie-
ście – jest ciekawie, twórczo i ab-
solutnie nie ma czasu na nudę! 

Arena Gliwice
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Inwestycja realizowana po północnej stronie dworca PKP jest coraz bardziej zaawansowana. W niedale-
kiej przyszłości Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę 
komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzy-
stów i kierowców.
Co słychać na placu robót? Na 
drugim segmencie zadaszenia 
Centrum Przesiadkowego trwa-
ją prace związane z pokryciem 
dachowym, montażem tras ka-
blowych oraz instalacji odwod-
nienia. Zakończono już montaż 
konstrukcji stalowej segmentu 
nr 3, jednocześnie też zajęto się 
segmentem najwyższym – nad 
budynkiem obsługi pasażerskiej. 
W tym obiekcie kontynuowane 
są prace związane z wykonaniem 
aluminiowej elewacji i instalacja-
mi wewnętrznymi, rozpoczęto 
także prace wykończeniowe. 

Wznoszona jest również kon-
strukcja budynku usługowego 
(z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi pod wynajem). W sąsia-
dującej z kompleksem Centrum 
Przesiadkowego zabytkowej 
wieży ciśnień zamontowano 
z kolei nową stolarkę okienną 
oraz rozpoczęto prace związane 
z nakładaniem zaprawy napraw-
czej na żelbetowe ściany. 

W dalszym ciągu kontynuowane 
są prace związane z infrastruktu-
rą podziemną, wykonywaniem 
konstrukcji pod przyszły układ 
drogowy, przebudową istniejące-
go tunelu oraz budową nowego 
przejścia podziemnego i murów 
oporowych. Wartą odnotowania 
nowinką jest pomysł zastosowa-

nia na jednej z projektowanych 
ścian szczelinowych okładziny 
z płyt elewacyjnych na bazie 
cementu fotokatalitycznego 
– rozwiązania zarazem proeko-
logicznego i prozdrowotnego. 
W dłuższej perspektywie czasu 
materiał ten pozwala bowiem na 
redukcję stężenia w powietrzu 
tlenków azotu, tlenków siarki, 
lotnych związków organicznych, 
takich jak benzen czy toluen, 
amoniaku, tlenku węgla, chlor-
ków organicznych i aldehydów. 
Dodatkowo wykazuje właściwo-
ści samoczyszczące, sprawdzając 
się nie tylko przy sadzy, brudzie 
i cząstkach organicznych, ale 
i przy pleśni, chorobotwórczych 
grzybach, glonach, bakteriach 
i alergenach.

Inwestycję po północnej stronie 
dworca PKP 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.

Prace toczą się również 
po południowej stronie 
dworca olejowego. W tej 
części przebudowany  

zostanie układ drogowy, 
tworząc wraz z Centrum  
Przesiadkowym  
przyjazną i funkcjonalną 
przestrzeń miejską.

Obecnie trwają końcowe prace 
związane z nowym zagospoda-
rowaniem ul. Na Piasku. Prowa-
dzone są też roboty w zakresie 
przebudowy sieci uzbrojenia 

podziemnego w ciągu ul. Oko-
powej (na odcinku od dworca 
PKP do placu Piastów) i budowy 
miejsc parkingowych w obszarze 
pomiędzy pętlą objazdową przy 
dworcu, ulicami Okopową i Bo-
haterów Getta Warszawskiego. 
W rejonie placu Piastów rozpo-
częły się prace przygotowawcze 
związane z przebudową sieci 
cieplnej. W najbliższym czasie 

planowane jest tam uruchomie-
nie frontu robót po wschodniej 
stronie centralnej wyspy placu. 

Przebudowę po południowej 
stronie dworca PKP realizuje 
Eurovia Polska. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta to 
ponad 41 mln zł. Prace powinny 
się zakończyć pod koniec 2022 r. 
 (kik)

INWESTYCJE

Budowa Centrum Przesiadkowego  
nie zwalnia tempa! 
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Z MIASTA

Gliwicka Starówka będzie bezpieczniejsza i bardziej atrakcyjna dla pieszych. Od 9 sierpnia zamknięte dla 
aut zostaną kolejne uliczki, a na całym obszarze objętym zakazem ruchu powstanie stała Strefa Ograni-
czonej Dostępności dla samochodów. 
Gliwiczanie i turyści chętnie 
spędzają wolny czas na Rynku 
i pobliskich uliczkach, spaceru-
jąc lub odwiedzając restauracje 
i kawiarnie działające w urokli-
wych kamieniczkach. Do tej pory 
piesi musieli dzielić przestrzeń 
z licznymi samochodami, nie-
jednokrotnie utrudniającymi 
swobodne przemieszczanie się 
po Starówce. Teraz sytuacja ma 
się poprawić, a auta nie będą 
dominującym elementem tego 
historycznego obszaru. 

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami i wyborczymi de-
klaracjami prezydenta Adama 
Neumanna, miasto kontynuuje 
działania zmierzające do jak 
najszerszego udostępnienia 
Starówki wszystkim gliwiczanom 
i przyjezdnym gościom. Ważna 
jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych i stworzenie większych 
możliwości dalszego atrakcyj-
nego zagospodarowywania tej 
części miasta.

Na zamknięte ulice 
Starówki będą  
mogły wjechać  
auta ze specjalnymi  
identyfikatorami. 

Zmianę organizacji ruchu samo-
chodów przygotowuje Zarząd 
Dróg Miejskich. Od 9 sierpnia 
zamknięte dla ruchu samocho-
dowego zostaną kolejne uliczki 
i utworzona zostanie Strefa 
Ograniczonej Dostępności. 
Kierowcy powinni zachować 
szczególną ostrożność i zwracać 
uwagę na nowe oznakowanie.

Strefa Ograniczonej Dostępności 
wraz z zakazem ruchu obejmo-
wać będzie Rynek oraz nastę-
pujące ulice: 
	Zwycięstwa – od placu In-

walidów do Rynku, 
	Matejki – od Rynku do  

ul. Tkackiej, 
	Bytomską – od Rynku do  

ul. Tkackiej, 
	Bankową – od ul. Kaczyniec 

do Rynku, 
	Krupniczą – od Rynku do  

ul. Kaczyniec, 

	Raciborską – od placu 
Wszystkich Świętych do 
Rynku, 

	Szkolną, 
	Plebańską – od Rynku do 

placu Wszystkich Świętych, 
	Krótką, 
	Średnią – od ul. Kaczyniec 

do placu Inwalidów. 

Do strefy będą mogli wjechać 
posiadacze specjalnych identyfi-
katorów, które będą wydawane 
m.in. mieszkańcom, właścicie-
lom mieszkań oraz właścicielom 
użytkującym, najemcom lub 
dzierżawcom lokali użytkowych 
z tego terenu. 

Umożliwiony zostanie dojazd 
do podwórek przy ul. Krótkiej, 
Szkolnej i częściowo ul. Średniej 
– działka nr 865 – bez posiadania 
identyfikatora. 

Niemożliwy będzie postój sa-
mochodów mieszkańców na 

zamkniętych uliczkach dłużej 
niż przez kwadrans. 

Identyfikatory uprawniające do 
wjazdu do Strefy Ograniczonej 
Dostępności będą obowiązywać 
również m.in. w przypadku do-
staw towaru – bez identyfikatora 
dostawca będzie mógł wjechać 
i zatrzymać się na 15 minut, 
w godzinach od 7.00 do 10.00. 
W innej sytuacji będzie wyma-
gany identyfikator typu B, który 
umożliwia 15-minutowy postój 
również w innych godzinach. 

Identyfikator typu B będzie nie-
zbędny także m.in. w przypadku 
przeprowadzek, dostawy sprzętu 
i wyposażenia mieszkań oraz lo-
kali użytkowych, dostarczania 
przesyłek kurierskich. Zarząd 
Dróg Miejskich będzie wyda-
wał też specjalny identyfikator 
typu R, zezwalający na wjazd na 
płytę Rynku np. parom młodym 
w związku z ceremonią ślubną. 

Kolejne zmiany na Starówce!  
Otwarta dla pieszych,  
zamknięta dla samochodów  

Kto będzie mógł wjechać do Strefy  
Ograniczonej Dostępności na Starówce?
• pojazdy oznaczone identyfikatorem A podczas 

dojazdu do parkingu poza drogą,
• pojazdy z wystawionym identyfikatorem A, B do 

15 minut, 
• pojazdy oznaczone identyfikatorem R,
• pojazdy dojeżdżające do podwórek przy ul. Krót-

kiej, Szkolnej i częściowo ul. Średniej – działka 
nr 865, 

• pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne, 
• rowery,
• urządzenia transportu osobistego,
• hulajnogi elektryczne, 
• motorowery elektryczne,
• służby miejskie,
• firmy ochroniarskie w czasie pełnienia obowiąz-

ków, 
• dostawcy w godzinach 7.00 – 10.00 do 15 minut,
• inne pojazdy wymienione na tabliczce pod zna-

kiem B-1. 
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Z MIASTA

umożliwi krótkotrwałe zatrzymanie samochodu na jezdni, ograniczone 
do 15 minut, w związku z:

• postojem mieszkańców Strefy Ograniczonej Dostępności, właści-
cieli lokali mieszkalnych i użytkowników lokali użytkowych z tego 
obszaru, 

• remontem i utrzymaniem infrastruktury,
• transportem przesyłek kurierskich,
• prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,
• przeprowadzką,
• dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
• dostawą towarów,
• decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywa-

jącego się w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygoto-
waniem.

Jak uzyskać  
identyfikator?
Identyfikatory pozwalające na 
wjazd aut do Strefy Ograniczonej 
Dostępności będzie można ode-
brać w Zarządzie Dróg Miejskich 
przy ul. Płowieckiej 31 po złoże-
niu odpowiednio uzasadnionego 
i udokumentowanego wniosku. 
Zasady wydawania i użytkowania 
identyfikatorów uprawniających 
do wjazdu do Strefy Ograniczo-
nej Dostępności określa regu-
lamin zawarty w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gliwice. 

Wnioski o wydanie  
identyfikatora będzie 
można składać od 26 lipca  
2021 r. w siedzibie  
ZDM lub w Biurze  
Podawczym w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach.

Formularz wniosku o wydanie 
identyfikatora (wniosek 7e) 
będzie dostępny na stronie in-
ternetowej www.zdm.gliwice.pl 
(Obsługa Klienta/Wnioski). 

Identyfikatory wydawane będą 
bezpłatnie na okres nie dłuższy 
niż rok. Ich posiadanie nie zwal-
nia z dotychczasowego obowiąz-
ku uiszczania opłaty za postój 
w Strefie Płatnego Parkowania. 

W razie pytań można kontakto-
wać się z Referatem Inżynierii 
Ruchu w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach pod numerami 
telefonów 32/300-86-73 lub 
32/300-86-68.

Szczegółowe informacje: www.
zdm.gliwice.pl.

 (al)

DLA KOGO  
IDENTYFIKATORY?

Identyfikator typu A

Identyfikator typu B

Identyfikator typu R

umożliwi właścicielom lub użytkownikom miejsca postojowego znaj-
dującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności poza drogą publiczną 
(wewnętrzne podwórka, dziedzińce, etc.) nieograniczony czasowo 
dojazd do takiego miejsca. Na jego podstawie będzie można też 
zatrzymać się na kwadrans na ulicy.

umożliwi wjazd na płytę Rynku w szczególności w związku z:
• ceremonią ślubną – dla jednego pojazdu pary młodej,
• realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne,
• decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywają-

cego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.
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Będzie zdecydowanie większa i bezpieczniejsza, jeszcze atrakcyjniejsza i dostępna dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Po 9 latach obecności na terenie gliwickiego portu Przystań Motorowodna – Marina Gliwice, dzięki wsparciu 
władz Gliwic, przeniesie się na dużą miejską działkę przy ul. Portowej. Zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie 
tej nieruchomości na 30 lat wyrazili na lipcowej sesji gliwiccy radni.
Przed 9 laty gliwicka marina była 
pionierką rozwoju i promocji 
żeglugi śródlądowej na Górnym 
Śląsku. Gdy startowała w 2012 
roku z 5 małymi motorówkami 
i 2 niewielkimi pomostami na 
terenie Śląskiego Centrum Lo-
gistyki, Kanał Gliwicki kojarzony 
był powszechnie z węglem i prze-

mysłowymi barkami. Wiele osób 
niemających z nim styczności żyło 
w przekonaniu, że jest wybeto-
nowany (!), choć jego zielone, 
ciągnące się na ponad 40 km na-
brzeża tętnią życiem i odgłosami 
czapli siwych, bocianów, łabędzi, 
zimorodków czy kormoranów. Ma-
rina, wprowadzanymi stopniowo 

przedsięwzięciami i imprezami 
turystycznymi na terenie portu 
i Kanału Gliwickiego, przekonała 
sceptyków, że ciągnąca się do Koź-
la droga wodna jest wyjątkowym, 
błękitno-zielonym oknem Gliwic 
i Górnego Śląska na świat. Dzięki 
niej do Gliwic ściągają dziś nowi 
turyści, wodniacy, miłośnicy za-

bytków hydrotechniki i entuzjaści 
barek mieszkalnych z Niemiec, 
Francji, Holandii czy Szwajcarii, 
a nawet – Wielkiej Brytanii.

Obecnie w Marinie Gliwice moż-
na wypożyczyć łódkę, zrobić lub 
odnowić patent na sternika moto-
rowodnego, odbyć rejs rowerowy 
i przepłynąć Kanał Gliwicki zabyt-
kowym statkiem, na którego pokła-
dzie czas płynie w rytmie muzyki 
bluesowej, jazzowej, szantowej czy 
rockowej, przy smacznych daniach 
z restauracji zlokalizowanych na 

Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”. 
W bliskiej przyszłości – wszystko 
wskazuje na to, że już w 2022 roku 
– paleta tych możliwości znacznie 
się rozszerzy. Po przeprowadzce 
na miejską działkę poza teren 
Portu Gliwice marina stanie się 
nowoczesną, przyjazną osobom 
z niepełnosprawnościami przysta-
nią motorowodną z miejscem dla 
obsługi podróżnych i turystów oraz 
nową przestrzenią rekreacyjną 
przy Kanale Gliwickim. W planach 
jest m.in. scena koncertowa na 
wodzie. (kik)

Ewa Weber
zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za sferę kultury, sportu i rekreacji w mieście
– Gliwice to nie tylko miasto, w którym się mieszka, pracuje czy uczy. To także miasto oferujące wiele różnych form odpoczynku i relaksu, 
w które znakomicie wpisują się działania gliwickiej przystani motorowodnej. Marina Gliwice świetnie funkcjonuje i chce się rozwijać. 
W krótkim czasie stała się jedną z wizytówek Gliwic. Organizuje rejsy, szkolenia, koncerty, imprezy turystyczno-kulinarne, półkolonie. 
Wszystkie osoby biorące w nich udział mają swobodny wstęp na teren Śląskiego Centrum Logistyki. To jednak mało bezpieczne. Coraz 
trudniej pogodzić funkcjonowanie nowoczesnego portu śródlądowego z obecnością turystów. Wiedząc, że nie ma możliwości stworzenia 
osobnego wejścia do mariny, przystaliśmy na plany przeniesienia przystani w nowe miejsce, proponując bezprzetargowe wydzierżawienie 
ponad hektara terenu na miejskiej działce przy ul. Portowej. Uchwała w tej sprawie, przedłożona na wniosek prezydenta miasta na 
lipcową sesję Rady Miasta i podjęta jednogłośnie oznacza zarówno możliwość dalszego rozwoju dla Mariny Gliwice, jak i nowe szanse 
na promocję naszego miasta w kraju i za granicą.

Marina zmieni miejscówkę
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Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza 
poszczególne dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, 
oczekiwaniach na przyszłość, działaniach społecznych, szeroko rozu-
mianej aktywności czy ekologii. Do końca września charakterystycz-
ne granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic! W piątek  
23 lipca staną przy kąpielisku w Czechowicach.
Okazja do rozmów nadarzy się popołu-
dniem przy wejściu na teren kąpieliska, 
między godz. 16.00 a 18.00. Czekamy na 
Was z niecierpliwością!

Zapowiedzi kolejnych spotkań warto szu-
kać na stronach gliwice.eu i gliwice2040.
gliwice.eu, na miejskim profilu Fb oraz na 

tablicach ogłoszeniowych Rad Dzielnic. 
Dodatkowych informacji udziela Biuro 
Rozwoju Miasta UM w Gliwicach (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33- 
-86-550).

 (kik)

Czekamy na Was  
w Czechowicach!

http://gliwice.eu
http://gliwice2040.gliwice.eu
http://gliwice2040.gliwice.eu
mailto:gliwice2040%40um.gliwice.pl?subject=
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KULTURA

 Dobry początek weekendu, to mu-
zyczny początek weekendu – wia-
domo! W piątek 23 lipca pierwszy 
„zagra” Rynek – o godz. 19.00 z okien 
Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) 
zagra organista i pianista Jakub 
Gawrysiak. O godz. 20.00 impre-
za przenosi się pod Arenę Gliwice  
(ul. Akademicka 50), gdzie rozpocznie 
się koncert zespołu Sorry Boys. 

 W weekend warto zainteresować się 
ofertą warsztatów linorytniczych na 
terenie Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). W piątek 23 lipca i sobotę  
24 lipca poprowadzi je artystka 
graficzka Ewelina Szostakiewicz. In-
formacje o zapisach są dostępne na 
stronie muzeum.gliwice.pl.

 Podczas czwartego weekendu 
z Summer Areną na terenie Areny 

Gliwice, w sobotę 24 lipca wystąpią 
Prywaciarze, a w niedzielę 25 lipca 
o godz. 16.00 z czytelnikami spotka 
się Tomasz Duszyński. Przez dwa 
weekendowe dni, między godz. 15.00 
a 19.00, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zaprasza także do strefy 
warsztatów FunZone i EduZone. Do-
datkowo warto zajrzeć na kiermasz 
płyt winylowych.

 W sobotę i niedzielę w parku Cho-
pina odbędą się kolejne spektakle 
w ramach 14. międzynarodowego 
festiwalu artystów ulicy „Ulicznicy” 
w Gliwicach. 24 lipca o godz. 16.00 
rozpocznie się przedstawienie „Ra-
zor Sharp Bananas” w wykonaniu 
Barnaby, bear with me. A na godz. 
18.00 w sobotę oraz 16.00 i 18.00 
w niedzielę zaplanowano coś spe-
cjalnego: interaktywny spektakl 

„Romantic Botanic” Miraculous 
Theatre Company.

 W sobotę o godz. 18.00 rozpocznie 
się słowiańska impreza w SAR-ze. 
Koncert da folkowy zespół Wejlar, 
a wcześniej Tarja z grupy rekonstruk-
cyjnej Utgard opowie trochę o staro-
słowiańskich obrzędach związanych 
ze śmiercią.

 Muzeum w Gliwicach otwiera wysta-
wę za wystawą. W Willi Caro i znajdu-
jącej się w niej Czytelni Sztuki warto 
obejrzeć „Młodą Polskę” i „Początki 
(Gliwice) i nie tylko”. Natomiast 

w Domu Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14) do  
30 września można obejrzeć ekspo-
zycję „Miniatury o Żydach z Górnego 
Śląska. Arthur Kochmann”.

 Na zakończenie pełnego wrażeń 
weekendu mamy dla was Kino Ple-
nerowe. W niedzielę spotkamy się 
przy Arenie Gliwice. O godz. 18.00 
rozpocznie się projekcja „Corgi, psiak 
królowej”, a o godz. 20.00 na plene-
rowym ekranie zostanie wyświetlony 
film „Kod Dedala”.

 (mm)

Nowa wystawa w Domu 
Pamięci Żydów Górno-
śląskich i weekend z li-
norytem w Willi Caro, 
a także: Summer Are-
na, Kino Plenerowe 
i festiwal „Ulicznicy” 
– zapraszamy na kolej-
ny kulturalny weekend 
w Gliwicach.

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na 
stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś organizatorem? Dodaj 
swoje wydarzenie na naszą stronę poprzez formularz. 

Nasze Muzeum wśród najlepszych
Muzeum w Gliwicach zostało nagrodzone w konkursie Mar-
szałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne 
Roku 2020. Wystawa „Fedruję śląski krajobraz… Rafał Mal-
czewski – Antoni Wieczorek – Jan Bułhak” okazała się naj-
ciekawsza w regionie i zdobyła nagrodę główną w kategorii 
„Wystawy”. Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało także 
do Muzeum za wystawę „Śląsk w obrazach fotograficznych 
Jana Bułhaka”. Brawo, muzealnicy!

Kapituła konkursu doceniła gliwickie 
muzeum za  dwie wystawy tematycznie 
związane z naszym regionem. Kuratorem 
obu ekspozycji był Marek Meschnik. 

W Willi Caro prezentowane było malar-
stwo Rafała Malczewskiego i fotografie 
Antoniego Wieczorka oraz Jana Bułha-
ka. W ramach wystawy „Fedruję śląski 
krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni 
Wieczorek” były to obrazy z cyklu „Czarny 
Śląsk” i fotografie reportażowe Antoniego 
Wieczorka. Przygotowana przez Muzeum 
w Gliwicach wystawa była wyjątkowa, 

stanowiła bowiem pierwszą (po pokazach 
kompozycji Malczewskiego w 1935 roku) 
próbę całościowej rekonstrukcji śląskiego 
cyklu. Obrazy olejne, akwarele i szkice 
ukazujące Śląsk uzupełniały wykonane 
przez Antoniego Wieczorka fotografie 
Państwowej Fabryki Związków Azotowych 
w Chorzowie.

Druga śląska wystawa prezentowana 
była w Czytelni Sztuki w Willi Caro. To 
fotografie Jana Bułhaka. W 1936 roku 
powstał przekrojowy obraz podróży au-
tora na Śląsk, od górnośląskiego zagłębia 

przemysłowego na Śląsku Czarnym, przez 
Śląsk Zielony na południu, po Śląsk Biały 
na północy województwa.

Muzealnikom z Gliwic należą się gratulacje, 
zwłaszcza że często sięgają po nagrody za 
swoją pracę. W 2019 roku konkurs Mar-

szałka Województwa Śląskiego wygrała 
wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku”, 
prezentowana w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich. W tej samej edycji Mar-
szałek wyróżnił także muzealną publikację 
książkową: „Gliwice. Biografia miasta”  
dr. Bogusława Tracza.  (mm)
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Wystawa „Fedruję śląski krajobraz...”

http://muzeum.gliwice.pl/
https://kultura.gliwice.eu/
http://kultura.gliwice.eu
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

 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.

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. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

SZERSZE 
INFORMACJE:  
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W GLIWICACH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia 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 ciepłowniczej 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.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później 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.).

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 termomodernizacją 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 normyEN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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„CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI” –  
NOWY MIEJSKI PROGRAM DOTACYJNY

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 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 2189 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.

Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi „kopciuchami”, 
których sporo jest jeszcze w domach jednorodzinnych. W ramach unijnego konkursu przygotowuje program 
„Czyste powietrze nad Gliwicami” przewidujący wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, 
którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie 
niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. 
Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany 
konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały 
konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport jest dostępny na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone. Do tematu będziemy 
powracać na łamach „MSI – Gliwice” i na stronie Gliwice.eu.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU  

KOSZTÓW INWESTYCJI

SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21), tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, 
czw. w godz. 14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

W gliwickim punkcie programu „Czyste Powietrze”:
• poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
• otrzymasz pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
• z pomocą pracownika wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
• złożysz wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
• otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku 

o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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Gdy jesteś właścicielem lub 
współwłaścicielem domu jedno-
rodzinnego, zarządcą budynku 
wielorodzinnego lub właści-
cielem mieszkania, w którym 
na własną rękę zainstalowałeś 
dodatkowe źródło ciepła (np. 
kozę, piec czy kominek) o mocy 
do 1 MW.

 12 miesięcy – w przypadku 
istniejących budynków,

 14 dni – od uruchomienia 
źródła ciepła – w przypad-
ku nowych obiektów, jak 
i w przypadku obiektów 
istniejących, w których 
instaluje się nowe źródło 
ciepła.

Najlepiej online na komputerze, 
za pośrednictwem serwisu zone.
gunb.gov.pl. Do rejestracji ko-
nieczne jest posiadanie profilu 
zaufanego, e-dowodu lub pod-
pisu kwalifikowanego.

KROK 1. 
BUDYNEK 
I ADRES

Po zarejestrowaniu się (np. 
przez profil zaufany), wybie-
rasz opcję „budynek”, gdzie 
dodajesz adres lub adresy nie-
ruchomości jeśli posiadasz ich 
więcej. Następnie do wyboru 
są formularze „A” (dla budyn-
ków mieszkalnych – domów 
jednorodzinnych, kamienic, 

bloków itp. oraz budynków 
zbiorowego zamieszkania, np. 
hoteli czy internatów) oraz „B” 
(dla budynków niemieszkalnych, 
o różnych typach działalności – 
od garaży, piekarni, przez muzea, 
biblioteki, domy kultury, szkoły, 
dworce, szklarnie, szpitale, biu-
ra, po kotłownie, gospodarstwa 
rolne i kościoły). Jeśli w budynku 
mieszkalnym znajdują się lokale 
niemieszkalne, to należy wypeł-
nić dwie deklaracje!

KROK 2.  
ŹRÓDŁA 
CIEPŁA

System zapyta cię, czy źródło 
zostało uruchomione po 1 lipca 
2021 roku.

Rejestrujesz wszystkie źródła 
ciepła i spalania paliw, jakie są 
w budynku. Najwięcej miejsca 
w deklaracji poświęcone jest 
kotłom na paliwa stałe. Trze-
ba określić, czy jest to kocioł 
z ręcznym czy automatycznym 
podawaniem paliwa (zasypowy). 
Następnie podać, jakiej klasy jest 
kocioł (ekoprojekt, klasy 3-5 lub 
poniżej klasy 3; jest też opcja 
„bez informacji”. W przypadku 
tych kotłów należy też podać, 
jakie jest stosowane paliwo – czy 
jest to węgiel, biomasa, pellet 
czy drewno).

Trzeba też zarejestrować kotły 
gazowe, olejowe, piece kaflo-
we, kominki, ogrzewanie z miej-
skiej sieci, kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne. Nie trzeba podawać 
ani roku produkcji, jego mocy, 
ani typu kotła. Co ważne, ma 

znaczenie, czy jest to źródło 
używane czy nie – jeśli jest 
w budynku, to trzeba je zgłosić, 
odpowiednio zaznaczając, czy 
urządzenie jest eksploatowane 
czy nie. Liczą się też urządzenia 
wykorzystywane do ogrzewania 
wody użytkowej. 

Warto wiedzieć, że w serwisie 
zone.gunb.pl wdrożono  narzę-
dzia sprawdzające, wyświetla-
jące odpowiednie komunikaty 
i podpowiedzi, jeśli jakiejś nie-
zbędnej informacji zabraknie 
w deklaracji elektronicznej – to 
niewątpliwa zaleta w stosunku 
do jej wersji papierowej.

KROK 3. 
ZŁOŻENIE 
DEKLARACJI

Na końcu system pyta, czy na 
pewno chcesz złożyć deklara-
cję. Kliknięcie „złóż” oznacza, 
że czynności nie można cofnąć. 
Można natomiast zapisać kopię 
roboczą, jeśli potrzebne jest 
zweryfikowanie informacji przed 
wysłaniem deklaracji. Swoją 
deklarację zobaczysz potem 
w systemie – wystarczy wrócić 
do początku i wybrać opcję „de-
klaracje złożone”.  

 (kik)

WARTO WIEDZIEĆ

Ruszyła Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków.  
Jak złożyć deklarację elektroniczną?

Właścicielu! Zarządco budynku! 1 lipca wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źró-
deł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). CEEB będzie m.in. narzędziem wspierającym wymia-
nę nieekologicznych kotłów grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą 
antysmogową – muszą zniknąć z naszych domostw do końca tego roku. Złożenie deklaracji 
do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu 
zone.gunb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.
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Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. W tej bazie, oprócz danych o ogrzewaniu, znajdą się też informa-
cje o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy kontrolach 
kominiarskich. Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia 
deklaracji, publikowane przez GUNB, można pozyskać ze strony: https://www.
gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
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KIEDY  
PODLEGAM 
OBOWIĄZKOWI 
REJESTRACJI?

JAK  
ZROBIĆ TO  
NAJSZYBCIEJ? 

ILE MAM  
CZASU NA  
ZŁOŻENIE  
DEKLARACJI?
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ZDROWIE

Specjaliści z Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu 
Onkologii w Gliwicach przeprowadzili 13 lipca pierwszy w Polsce zabieg radioembolizacji wątroby z wykorzystaniem izotopu 
o nazwie Holm-166. Pacjentem był 45-letni mężczyzna chory na raka jelita grubego z przerzutami do wątroby, u którego za-
stosowana wcześniej chemioterapia nie przyniosła oczekiwanych efektów. Ratunkiem okazały się mikrosfery – mikroskopijne 
cząstki z promieniotwórczym izotopem, służące już pacjentom w kilkunastu wyspecjalizowanych klinikach w Europie.
Mikrosfery o średnicy ok. 30 mikro- 
metrów wykonane z polilaktydu 
holmu (polimeru kwasu mle-
kowego) służą do miejscowej 
radioterapii, głównie w przypad-
ku nowotworów wątroby. Na 
etapie produkcji umieszcza się 
w nich stabilny izotop Holm-165, 
który poprzez bombardowanie 
neutronami można przekształcić 
w radioaktywny izotop Holm-166. 
Holm-166 ma bardzo przydatne 
właściwości. Jego czas życia jest 
stosunkowo krótki (ok. 27 go-
dzin). Rozpadając się, emituje 
promieniowanie beta o energii  
ok. 2 MeV, którego zasięg w tkan-
kach wynosi kilka milimetrów.

Radioaktywny holm, uwięzio-
ny w mikrosferach, podaje się 
głównie pacjentom z zaawanso-
wanymi nowotworami wątroby, 
wstrzykując zawiesinę z mikro-
granulkami do odpowiednich 
naczyń krwionośnych prowa-
dzących je do miejsca lokalizacji 
nowotworu. Promieniowanie 
beta, działając na dobrze zlo-
kalizowanym obszarze, niszczy 
komórki rakowe, pozostawiając 
nietkniętą większość zdrowej 
części narządu. Procedura ta 
nazywana jest radioembiolizacją.

Stosuje się ją w przypadku no-
wotworów nieoperacyjnych 
i niewrażliwych na chemiotera-
pię. Holm ma dwie dodatkowe 
zalety: emituje promieniowanie 
gamma, co pozwala precyzyjnie 
zlokalizować miejsca i ilości wpro-
wadzonej do organizmu substan-
cji radioaktywnej. Gromadzi się 
głównie w obszarze nowotworu, 
oszczędzając zdrowy miąższ wą-
troby i blokuje naczynia, które 
odżywiają guza. Jest też parama-
gnetykiem, co stwarza dodatkowe 
możliwości m.in. śledzenia poda-
nego specyfiku w organizmie.

Reasumując – radioembolizacja 
to leczenie miejscowe, które nie 
powoduje efektów ogólnoustro-
jowych, w przeciwieństwie do 
np. chemioterapii systemowej. 
Przygotowania do pierwszego 
w Polsce zabiegu tego typu trwały 
kilka miesięcy.

Konieczne były m.in. szkolenia 
wymagane przez producenta 
preparatu i uzyskanie pozwo-
leń na użycie tego typu izotopu 
promieniotwórczego. Poza tym 
zabieg wymagał warunków 
pracowni radiologii zabiego-
wej, użycia cyfrowej angiografii 

subtrakcyjnej, zestawu współo-
siowych cewników o średnicy  
1–2 mm oraz wspomnianych już 
mikrosfer z izotopem. 13 lipca 
przeprowadził go zespół radiolo-
gów interwencyjnych w składzie: 
dr Michał Gola, dr n.med. Justyna 
Rembak-Szynkiewicz oraz dr n. 
med. Przemysław Pencak, a jego 
przebieg nadzorował prof. Marnix 
Lam z Utrechtu. W przygotowa-
niach do zabiegu brali także udział 
specjaliści z Zakładu Medycyny 
Nuklearnej i Endokrynologii On-
kologicznej – prof. dr hab. Daria 
Handkiewicz-Junak, dr n. med. 
Tomasz Olczyk, dr n. med. Michał 
Kalemba, dr n. fiz. Aneta Kluczew-

ska-Gałka oraz anestezjolog, dr 
Elżbieta Basek.

Kto kwalifikuje się do zabiegu ra-
dioembolizacji wątroby z użyciem 
Holmu-166? Pacjenci, u których 
nie można przeprowadzić leczenia 
operacyjnego. Są to zarówno cho-
rzy na nowotwory pierwotne, czyli 
na raka wątrobowokomórkowego 
lub raka przewodów żółciowych, 
jak i nowotwory wtórne, czyli 
przerzuty.

– W przypadku przerzutów proces 
nowotworowy powinien być ogra-
niczony do wątroby, ewentualnie 
dopuszczalne jest minimalne zaję-

cie innych narządów. Dodatkowo 
wykazana powinna być niesku-
teczność dotychczasowego le-
czenia lub brak zakwalifikowania 
do innych terapii. Kluczowa jest 
zachowana wydolność narządowa 
wątroby i nerek oraz ogólna kon-
dycja pacjenta – tłumaczą dr n. 
med. Justyna Rembak-Szynkiewicz 
i dr n.med. Przemysław Pencak.

W dotychczasowych badaniach 
klinicznych, m.in. HEPAR I, HEPAR 
II, HCC Dresden, wykazano bez-
pieczeństwo stosowania środka 
leczniczego z Holmem-166. Sku-
teczność, czyli kontrolę choroby 
wyrażoną jako stabilny obraz lub 
zmniejszenie się guzów, wykazano 
w trzymiesięcznym okresie obser-
wacji ogółem u 64% pacjentów, 
w przypadku przerzutów raka jeli-
ta grubego wartość ta dochodziła 
do 73%. W badaniu u pacjentów 
z rozpoznaniem raka wątrobowo-
komórkowego było to nawet 90% 
w półrocznym okresie obserwacji.

Narodowy Instytut Onkologii 
w Gliwicach jako pierwszy w kraju 
dołączył do grona europejskich 
i światowych instytucji, w których 
stosowany jest ten rodzaj leczenia.
  (NIO/kik)

Nowatorska terapia w Instytucie Onkologii

Okulistyka 
wznawia zabiegi

Sukces ortopedów z „4”

Gliwiccy onkolodzy pierwsi w Polsce walczą z rakiem wątroby 
mikrosferami z holmem.

– Marzę, żeby jeszcze zatańczyć z mężem walca. To nasz ulubiony taniec. Przez całe 
życie byłam aktywna, jeździłam na rowerze, spacerowałam. Choroba to przerwała, 
ale teraz mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej – mówi pani Sylwia, która w Szpi-
talu Miejskim nr 4 w Gliwicach przeszła pomyślnie wyjątkową operację usunięcia 
ważącego trzy kilogramy guza kości miednicy, a następnie wszczepienia implantu 
wydrukowanego w 3D, który umożliwi jej normalne funkcjonowanie.
– Mieliśmy do czynienia z mon-
strualnych rozmiarów nowotwo-
rem pierwotnym kości miednicy. 
Operacja była rozległa, niezwykle 
wymagająca, a ryzyko krwawie-
nia okołooperacyjego ogromne 
– podkreślił wspierający gliwic-
kich lekarzy prof. Daniel Kotrych, 
kierownik Kliniki Ortopedii Dzie-
cięcej i Onkologii Narządu Ruchu 
w Centrum Diagnostyki i Leczenia 
Nowotworów Dziedzicznych Po-
morskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie.

Miejsce zaatakowanych przez no-
wotwór kości zajął specjalnie za-
projektowany implant wykonany 
w technologii druku 3D. – Dzięki 
tak zaawansowanym działaniom 
możemy z dużym prawdopodo-
bieństwem stwierdzić, że pacjent-
ka ma szansę na powrót do pełnej 
sprawności. Udało się uzyskać 

stabilizację miednicy, a pionizo-
wanie rozpoczniemy już za kilka 
dni – mówi dr Andrzej Baryluk, 
ordynator oddziału ortopedii Szpi-
tala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

To już kolejna bardzo skompliko-
wana operacja z zakresu endo-
protezoplastyki onkologicznej 
w gliwickiej lecznicy.

– Mamy dwa zasadnicze cele: 
ratować pacjentów onkologicz-
nych i przywracać im sprawność, 
którą choroba próbuje odebrać. 
To wielka radość i nadzieja, że tę 
walkę naprawdę możemy wygrać 
– podsumowuje dr Andrzej Bary-
luk.  
 
 (SM nr 4 /kik)

Okulistyka w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach 
wznawia przyjmowanie pacjentów po długim czasie 
związanym z pandemią koronawirusa. Przez ponad 
rok gliwicka lecznica przyjmowała wyłącznie pa-
cjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.
– To duża szansa dla pacjen-
tów. Po długiej przerwie roz-
poczynamy operacje, chcemy 
przeprowadzać coraz więcej 
skomplikowanych zabiegów 
ratujących wzrok – podkreśla 
dr Anna Wieczerska-Dec, ordy-
nator oddziału okulistycznego 
Szpitala Miejskiego nr 4 w Gli-
wicach. – Stawiamy przede 
wszystkim na zabiegi okulo-
plastyczne dotyczące zmian 
w obrębie powiek, operacje 
zaćmy, także ze wszczepie-

niem specjalnej soczewki dla 
pacjentów cierpiących z powo-
du astygmatyzmu oraz zabiegi 
przeciwjaskrowe – wyjaśnia dr 
Wieczerska-Dec.

Dodatkowo na specjalistyczną 
pomoc w zakresie okulistyki 
będą mogli liczyć chorzy 
z powikłaniami w przebiegu 
cukrzycy oraz pacjenci wy-
magający tzw. zabiegu ostat-
niej szansy czyli witrektomii.  
 (SM nr 4)
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OGŁOSZENIA

poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH  
I UTRZYMANIA FLOTY  

SAMOCHODOWEJ W DZIALE 
TRANSPORTU

Zadania:
• kompleksowa obsługa floty 

35 ciągników siodłowych i 45 
naczep kurtynowych,

• zlecanie i nadzorowanie 
realizacji prac serwisowych 
taboru ŚCL S.A.,

• współpraca z serwisem 
oponiarskim i zamawianie 
inspekcji ogumienia ciągni-
ków i naczep,

• załatwianie spraw związa-
nych z systemami poboru 
opłat drogowych państw UE 
(rejestracja, kontrola, aktu-
alizacja),

• bieżąca kontrola stanu po-
jazdów, tj. stanu ogumienia, 
akumulatorów, gaśnic oraz 
innego wyposażenia,

• kontrola terminów ważności 
przeglądów rejestracyjnych 
i okresowych, legalizacji ta-
chografów itp.,

• zamawianie towarów uzupeł-
niających stany magazynowe 
działu transportu, zarządza-
nie materiałami eksploata-
cyjnymi i odzieżą roboczą 
– środki BHP,

• kontrola norm zużycia paliwa 
i innych materiałów eksplo-
atacyjnych,

• nadzór nad procesem likwi-
dacji szkód komunikacyjnych,

• kontrola czasu pracy kierow-
ców zgodnie z ustawą o cza-
sie pracy kierowców oraz 
rozporządzeniem nr 561 Unii 
Europejskiej,

• prowadzenie szkoleń stano-
wiskowych kierowców i zapo-
znanie nowych pracowników 
z obowiązującymi procedu-
rami,

• stały kontakt z kierowcami, 
bieżące wsparcie,

• odczytywanie kart kierowców 
oraz tachografów zgodnie 
z obowiązującymi przepi- 
sami.

Twój profil:
• wykształcenie wyższe lub mi-

nimum średnie techniczne, 

• doświadczenie zawodowe na 
podobnym stanowisku, 

• dobra znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego, 

• znajomość przepisów doty-
czących transportu drogowe-
go i czasu pracy kierowców,

• czynne prawo jazdy kat. B, 
mile widziane C+E,

• umiejętność dobrej organi-
zacji pracy i priorytetyzacji 
zadań,

• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte umiejęt-

ności interpersonalne,
• znajomość pakietu MS Office.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 32 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umo-
wę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + 
premia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowe-

go Funduszu Świadczeń 
Socjalnych,

• opieka medyczna Medico-
ver lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• ciekawa praca z możliwo-
ścią rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy 
o aplikowanie na adres e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyj-
ne do Śląskiego Centrum Logi-
styki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodaw-
ca, administrator danych), zga-
dzasz się na przetwarzanie przez 
pracodawcę Twoich danych oso-
bowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko 
wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarza-
nia Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-infor-
macyjnego/. 

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

czyszczenie hydrodynamiczne ROPP  
kotłów WP-70 nr 1, 2, 3.

Termin składania ofert: 26 lipca 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2021 r. o godz. 12.01
Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów S.A.,  

44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1,

zawiadamia o naborze ofert na:
„Wynajem i serwis odzieży roboczej dla 
pracowników PRUiM S.A. w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 30 lipca 2021 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na  
www.pruimgliwice.ibip.net.pl 

Przedsiębiorstwo  
Remontów Ulic  
i Mostów S.A.  

w Gliwicach zatrudni:
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ko-

parki jednonaczyniowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi wal-

ca drogowego (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

rozkładarki mas mineralno-bitumicznych 
(wszystkie typy),

• operatora z uprawnieniami do obsługi fre-
zarki drogowej (wszystkie typy).

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy 
w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy 
możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdo-
bycie uprawnień.
Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na ad-
res 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 
prowadzenia rekrutacji” (Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowaw-
czych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wy-
konywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych – RODO).

Klienci Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki 
systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dys-
pozycji szybkie płatności 
(mTransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKO), płatności on-
line 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 (bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w Wirtualnym Biurze Obsługi

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.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy, by 
wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań, Gminne Biuro Spisowe zaprasza na „Spiso-
wą Sobotę” w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 24 lipca 
w godzinach 8.00 – 13.00. Dla pierwszych – kilkunastu 
osób przewidziano drobne upominki. 
W urzędzie – wejście od strony skweru Doncaster – będą czekali na Państwa 
pracownicy, którzy pomogą się spisać. To doskonała okazja, aby wybrać 
się na spacer, a jednocześnie dopełnić obowiązek spisowy. Spisem objęte 
są wszystkie osoby mieszkające w Polsce – także obcokrajowcy.
Więcej informacji na temat spisu i metod spisowych znajduje się na stronie 
internetowej spis.gov.pl.

Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
przy ul. Zwycięstwa 21 – wejście od strony skweru Doncaster 
w godzinach od 8.00 do 13.00 

i spisz się!

mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pruimgliwice.ibip.net.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://gepar.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
spis.gov.pl
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OGŁOSZENIA

INFORMACJE

Sprawa nr CPZ.080/1/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4212/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakre-
su zwiększenia dostępności usług 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej dla członków rodzin zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych 
społecznie, dotyczącego organizacji 
i przeprowadzenia bloku edukacyjno-
-terapeutycznego dla rodzin zastęp-
czych, w ramach realizacji projektu 
„Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. 
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86217

Sprawa nr CPZ.080/2/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4213/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów wzmacniających 
kompetencje opiekuńczo-wychowaw-
cze rodzin, w ramach realizacji pro-
jektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Roz-
wijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 
zastępczej w Gliwicach” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014–2020.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86218

Sprawa nr CPZ.080/3/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4214/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów dla rodzin biolo-
gicznych z elementami terapii rodzin 
i profilaktyki zdrowia, w ramach reali-
zacji projektu „Wspieramy-Wzmacnia-
my-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej w Gliwicach” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2021.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86219

CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ  
I WSPIERANIA RODZINY  

W GLIWICACH  
INFORMUJE

OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

 

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. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● doradca klienta – sektor Konstrukcja   
   (materiały budowlane, panele, drzwi) 

wykształcenie średnie/zawodowe; doświadczenie: 
mile widziane; znajomość produktów będzie do-
datkowym atutem; uprawnienia do obsługi wóz-
ków widłowych mile widziane; zakres obowiązków: 
profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów, 
sprzedaż produktów i usług dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb klienta, realizacja i mo-
nitoring procesu zamówień, dbanie o wizerunek 
działu, dostępność i ekspozycję towarów zgodnie 
ze standardami firmy; godziny pracy: 6.30–21.00 
(zmiany 8-godzinne w podanych godzinach); miej-
sce pracy: Gliwice;

● elektromonter/elektryk 
wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie za-
wodowe na ww. stanowisku; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Pyskowice; wynagrodzenie do ustalenia 
indywidualnie na rozmowie kwalifikacyjnej;

● higienistka stomatologiczna 
wykształcenie średnie kierunkowe; umiejętność 
pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, 
dokładność i dobra organizacja pracy, asystowa-
nie przy zabiegach stomatologicznych – praca na 

„cztery ręce”, przygotowywanie stanowiska pracy 
oraz dbanie o zachowanie zasad higieny w gabi-
necie, utrzymanie czystości na swoim stanowisku 
pracy, sterylizacja narzędzi i sprzętu, dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● asystent zarządu ds. realizacji projektów 
wykształcenie średnie; doświadczenie mile wi-
dziane; umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 
prawo jazdy kat. B; zakres obowiązków: wsparcie 
koordynatorów w realizacji działań dot. projektów, 
zarządzanie procesami, uzupełnianie dokumenta-
cji; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca autobusu 
wymagane uprawnienia na przewóz osób oraz 
prawo jazdy kat. D; dwie zmiany; zakres obowiąz-
ków: prowadzenie autobusu komunikacji gminnej; 
miejsce pracy: Sośnicowice;

● kierowca samochodu ciężarowego C+E 
wykształcenie: brak wymagań, 3 lata doświad-
czenia zawodowego; transport materiałów bu-
dowlanych – praca na budowie; gotowość także 
do pracy fizycznej; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 15 lipca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.gli-
wice.eu) został podany do publicznej wia-
domości wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/27/2021 do 2 sierpnia 2021 r.,
• nr ZDM/28/2021 do 2 sierpnia 2021 r.

Górnośląski Akcelerator 
Przedsiębiorczości  

Rynkowej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice,  

ul. Wincentego Pola 16, 
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117 

(poprzednia nazwa: Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.), 

ogłasza zaproszenie do przetargu  
ustnego ograniczonego mającego na 

celu sprzedaż nieruchomości opisanej 
poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, ob-
ręb Nowe Gliwice, złożona z działek o nume-
rach: 14/53 o powierzchni 0,4359 ha, 14/54 
o powierzchni 0,3430 ha, 14/55 o powierzchni 
0,3096 ha, 14/63 o powierzchni 0,4621 ha, 
14/64 o powierzchni 0,2963 ha, 14/65 o po-
wierzchni 0,2401 ha, tj. o łącznej powierzchni 
2,0870 ha, ujawniona w księdze wieczystej 
numer GL1G/00132207/2 prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg 
Wieczystych.
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego 
z 8 grudnia 2009 r. (oświadczenie o objęciu udziałów 
oraz umowa wniesienia aportu, rep. A nr 7782/2009) 
oraz aktu notarialnego z 1 grudnia 2015 r. (oświadcze-
nie i umowa przeniesienia własności nieruchomości, 
rep. A nr 7533/2015). Prawo własności Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w księdze wieczystej zostało ujawnione, przy czym 
w księdze wieczystej widnieje poprzednia nazwa spółki.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie 
i realizację przedsięwzięć nowych technologii.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego 
ww. nieruchomości wynosi: 215,00 zł netto (słownie: 
dwieście piętnaście złotych i zero groszy), tj. 264,45 zł 
brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery zło-
te i czterdzieści pięć groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składa-
jącej się z działek o numerach: 14/53, 14/54, 14/55, 
14/63, 14/64 i 14/65 wynosi 4 487 050,00 zł (słownie: 
cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 
pięćdziesiąt złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składa-
jącej się z działek o numerach: 14/53, 14/54, 14/55, 
14/63, 14/64 i 14/65 wraz z 23% podatkiem VAT wy-
nosi 5 519 071,50 zł (słownie: pięć milionów pięćset 
dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 
i pięćdziesiąt groszy).
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysoko-
ści 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy 
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynko-
wej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer: 68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 3 sierpnia 
2021 r. do godz. 15.00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 
4 sierpnia 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Górno-
śląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP 
wraz z wymaganymi dokumentami do 4 sierpnia 2021 r. 
do godz. 10.00 w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostęp-
nej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator 
przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elek-
tronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres 
e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 23 lipca 2021 r., 
godz. 8.00, do 3 sierpnia 2021 r., godz. 15.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał prze-
targ, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży ww. nieru-
chomości nastąpi 4 sierpnia 2021 r. Projekt warunkowej 
umowy sprzedaży organizator przetargu udostępni od  
26 lipca 2021 r. w formie elektronicznej zaintereso-
wanym, którzy uprzednio zwrócą się z prośbą o udo-
stępnienie SIWP. 
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (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.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/359/2021 do 30 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/377/2021 do 30 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemcy oraz oddanie w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania 
z garażu:
• nr ZGM/362/2021 do 30 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/363/2021 do 30 lipca 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr 369/2021 do 30 lipca 2021 r.,
• nr 378/2021 do 30 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

1. I ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  
ul. Świętojańskiej 29, pow. 33,06 m2

Termin przetargu: 28 lipca 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

750,00 zł.
----------------------------------------------------------------------------
2. I ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  
ul. Opolskiej 15, pow. 43,70 m2

Termin przetargu: 28 lipca 2021 r., godz. 11.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

985,00 zł.
Dokumenty do przetargów można odebrać w siedzibie 

zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

oferuje do wynajęcia pomieszcze-
nia biurowe w Gliwicach w do-

skonałej 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. Do-
stępny 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

nabór nr KD.210.30.2021.KM-3
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Komunikacji  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 sierpnia 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 

będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.32.2021.PP-3
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Planowania Przestrzennego 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 lipca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że koresponden-

cja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/238-56-50.

https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86217
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86217
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86218
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86218
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86219
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86219
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:gapr@gapr.pl
http://gapr.pl/
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.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
www.zdm.bip.gliwice.eu
www.zdm.bip.gliwice.eu
bip.gliwice.eu
bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

7 września 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 III ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 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 ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu/
ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy ul. 
Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, orga-
nizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwar-
ciem 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, wska-
zując, 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 Zalew 
Czechowice, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta 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.
II przetarg nieograniczony odbył się 18 maja 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 remontu. 
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 szczególną 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 zagospoda-
rowania
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 
archeologicznej. Obszar planu położony w całości w gra-

nicach 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 
31 sierpnia 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 go-
spodarczej (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 7 października 2021 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 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 Gli-
wicach przy ul. Ziemięcickiej 20, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicz-
nej 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 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 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 gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). 

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Złotej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
• dz. nr 1173, obręb Stare Gliwice, KW nr GL1G/00032426/2, 

użytek RIIIb – grunty orne, powierzchnia gruntu 0,0339 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w odległości ok. 3 km od centrum. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na i wielorodzinna. W dalszym sąsiedztwie drobne punkty 
handlowo-usługowe oraz ogródki działkowe. Przystanki 
komunikacji miejskiej znajdują się w niedalekiej odległości. 
Działka porośniętą zielenią niską, przy południowo-wschod-
niej granicy działki znajduje się żywopłot. Granice działki 
tworzą kształt nieregularny, nieco wydłużony. Działka poło-
żona bezpośrednio przy ul. Złotej, jednak nie ma możliwości 
skomunikowania z drogą publiczną. Działka przylega do 
działki gminnej, stanowiącej drogę publiczną ul. Złotą oraz 
do nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych. 
W przypadku zabudowy działki konieczne będzie wyłączenie 
gruntu z produkcji rolnej oraz w zależności od charakteru 
inwestycji mogą zostać naliczone opłaty za wyłączenie terenu 
z produkcji rolnej. W pobliżu działki przebiegają następują-
cych sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.
Działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PWiK 
Sp. z o.o. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm 
oraz objęta jest umową dzierżawy nr GN.6845.1.696.2018/
MK obowiązującą do 31 października 2021 r.
Działy III i IV są wolne od wpisów.
Z uwagi na parametry działki oraz brak możliwości skomuni-
kowania z drogą publiczną, zagospodarowanie jej z działkami 
przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Z uwagi 
na powyższe uzasadnione jest zbycie działki w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do nieruchomości przyległych.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
mości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nie-
ruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 22 lipca 2018 
r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/832/2018  
z 14 czerwca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl. nr 86 z 21 czerwca  
2018 r., poz. 3935), przedmiotowy teren, oznaczony jest 
symbolem: 29 MN, co oznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;

2) zasady zagospodarowania terenu:
(…)
b) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolno-

stojącej,
c) ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie 

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jako lokale 
użytkowe.

Dodatkowo działka znajduje się w granicach:
• strefy 5 km od lotniska, w której ustalono zakaz budowy 

lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą sta-
nowić źródło żerowania ptaków, 

• złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 113 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 1140,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie 
do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 
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 ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 11 400,00 zł należy wnieść 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 tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 1173, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 18 sierpnia 2021 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 24 września 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.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt, powierzchnię oraz brak możli-
wości skomunikowania z drogą publiczną, działka nie może 
stanowić nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, 
z związku z czym zasadnym jest jej zbycie w drodze przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, 
tj. działek nr 1171, 1172, 1174, 1175, obręb Stare Gliwice, 
w celu poprawy warunków zagospodarowania. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podsta-
wie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na  
18 sierpnia 2021 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany 
jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego upraw-
nienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do  
18 sierpnia 2021 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3968/2021 z 22 kwiet-
nia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego prawa własności części 
nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1173, obręb 
Stare Gliwice, położonej w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3968/2021 
z 22 kwietnia 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwi-
cach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epide-
miologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organi-
zator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem 
przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach gliwice.eu, in-
formację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wska-
zując w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
OGŁASZA

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

mailto:iod@um.gliwice.pl
bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:
• dz. nr 592, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Owczar-

skiej w Gliwicach, stanowiącej własność Gminy Gli-
wice, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00034007/3, pow. gruntu 0,0503 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe.

Termin przetargu: 3 sierpnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 161 000,00 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: 16 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2021 r.  
------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności:
• niezabudowanej części nieruchomości objętej księ-

gą wieczystą nr GL1G/00121547/7, ograniczonej 
do działki nr 128, obręb Kuźnica, położonej w Gli-
wicach przy rogu ul. Oświęcimskiej i ul. Jagodowej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, użytek Ba 
– tereny przemysłowe, pow. 5,2450 ha.

Termin przetargu: 25 sierpnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 7 047 674,00 zł
Cena 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: 704 768,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane 
działki nr: 
• 373, 374, 375 oraz 376, obręb Ligota Zabrska, poło-

żonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice:
• działka nr 373 o pow. 0,1138 ha, obręb 

Ligota Zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w KW nr 
GL1G/00033793/2,

• działka nr 374 o pow. 0,3750 ha, obręb 
Ligota Zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w KW nr 
GL1G/00033793/2,

• działka nr 375 o pow. 0,5000 ha, obręb 
Ligota Zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w KW nr 
GL1G/00033793/2,

• działka nr 376 o pow. 0,2812 ha, obręb Ligota 
Zabrska, użytek: Bi – inne tereny zabudowa-
ne, Tk – tereny kolejowe, zapisana w KW nr 
GL1G/00039877/7.

Łączna powierzchnia kompleksu: 1,2700 ha.
Termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 570 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą  
z 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 257 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.
------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 

1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb 
Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikor-
skiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność 
Miasta Gliwice,

• działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne 
tereny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana 
w KW nr GL1G/00028499/3,

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

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

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
Termin przetargu: 8 września 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 571 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki 
nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb 
Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 157 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 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: msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-

gów 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 bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa
30 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00078992/4, 
ograniczonej do działki nr 144, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 353 977,00 zł
Wadium: 35 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3540,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 13 lipca 2021 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
Prócz ceny ustalonej w licytacji nabywca zobowiązany będzie 
do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie 
służebności drogi na działce nr 153, obręb Kuźnica, w kwocie 
28 880,40 zł brutto.
Działka nr 144, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zby-
cia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podsta-
wie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządowej, nr PM-3904/2021 
z 6 kwietnia 2021 r. i wykazu nr 5/SP/2021, stanowiącego 
załącznik do  zarządzenia PM-3904/2021 oraz zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 393/20 z 23 grudnia 2020 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• dz. nr 144, obręb Kuźnica, użytek Ba – tereny przemysłowe, 

o pow. 0,2574 ha, księga wieczysta nr GL1G/00078992/4.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 144, obręb Kuźnica, stanowi teren niezabudowany 
położony w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, w odległości 
ok. 10 km od centrum miasta. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa.
Przystanki autobusowe znajdują się w niedalekiej odległości.
Nieruchomość obciążona jest służebnością drogową w pasie 
o szerokości 6 m i długości 32 m, tj. o łącznej powierzchni 
192 m2, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
ul. Oświęcimskiej, na rzecz każdoczesnego właściciela lub 
użytkownika wieczystego działki nr 143 objętej księgą wie-
czystą nr GL1G/00133647/5.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00078992/4 wolny od 
wpisów.
Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu, wy-
dłużony.
Teren pokryty zielenią wysoką i niską, nieurządzoną. 
W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:
• sieć wodociągowa,
• sieć ciepłownicza,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć elektroenergetyczna.
Dojazd do działki odbywa się poprzez sąsiednią nierucho-
mość.  
W momencie sprzedaży dojazd zostanie zapewniony po-
przez działkę nr 153, obręb Kuźnica, na zasadzie ustano-
wienia odpłatnej służebności gruntowej (koszt wynagro-
dzenia za dokonanie tej czynności pokrywa nabywca działki  
nr 144, obręb Kuźnica).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nie-
ruchomości.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Działka nr 144, obręb Kuźnica, zgodnie z zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 
z 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
obejmującego dzielnicę Łabędy), znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 1PBS, co oznacza tereny przemysłu, 
baz i składów.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 30 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jas-
nej 31A, sala nr 206*. 
*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 bip.gliwice.eu w zakład-
ce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator 
przetargu, 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.
5. Wadium
Wadium w wysokości 35 400,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej do 23 sierpnia 2021 r. na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „II ustny 
przetarg nieograniczony, dz. nr 144, obręb Kuźnica, imię 
i nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data 
uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 

nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, 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.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• 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 pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej),

7. Dodatkowe informacje
7.1. Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wy-
niku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą 
w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprze-
kraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompen-
saty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego 
oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od za-
warcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć 
do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w woje-
wódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi gra-

nicami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej 
formy realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną 
adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie 
oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
7.2. W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
7.3. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.5. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeże-
niem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku 
bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.6. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 
ze sprzedażą niniejszej nieruchomości. 
7.7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organi-
zator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi.
7.8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
7.9. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego za-
dania z zakresu administracji rządowej, nr PM-3904/2021  
z 6 kwietnia 2021 r. na podstawie podanego do publicznej 
wiadomości wykazu nr 5/SP/2021, stanowiącego załącznik 
do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przed-
miotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.10. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
7.11. Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-
gu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – Referat Nieruchomości Skarbu 
Państwa, tel. 32/338-64-23.
7.12. Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). 
Ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w prasie lokalnej o za-
sięgu obejmującym co najmniej powiat („Miejski Serwis 
Informacyjny – Gliwice”).
7.13. Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z zakre-
su administracji rządowej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7.14. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrześ- 
nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
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