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Przygotowania do budowy nowego szpitala w Gliwicach zmierzają do 
finału. Powstanie obiekt na miarę XXi wieku, w którym stworzone zostaną 
komfortowe warunki leczenia pacjentów.
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Walkę wieczoru rozegra reprezen-
tant Północnej Irlandii Norman 
Parker i legenda polskiego MMA 
Borys Mańkowski. Zapowiada się 
niezapomniane sportowe wido-
wisko i maksymalnie efektowna 
walka główna. Emocje najwyższej 
próby czekają nas podczas ekstre-
malnego pojedynku, który łączy 
w sobie techniki KSW oraz bok-
serskie. Wrażeń dostarczy rów-
nież walka największych gwiazd 
polskiego YouTube’a – w poje-
dynku zmierzą się Sylwester War-
dęga i Danny Ferreri. Początkowo 
założyciel kanału WATAHA miał 
też zawalczyć z OjWojtkiem zna-
nym z formacji vip bros, jednak 
kontuzja Wardęgi spowodowała 
niemały przewrót w karcie walk 
11. gali FAME MMA. W odpowie-
dzi na te zmiany, do tablicy został 
wywołany Marcin Dubiel – przed-
stawiciel pierwszej edycji Teamu 
X, obecnie jedna z największych 
gwiazd polskiego uniwersum in-
ternetowego. Youtuber podejmie 
walkę z Wojciechem Przeździec-

kim. Podczas sobotniej gali nie 
zabraknie również reprezentacji 
płci pięknej – sportowej rywali-
zacji podjęły się Patrycja Wieja, 
zwyciężczyni pierwszej polskiej 
edycji programu Projekt Lady 
oraz topowa infulencerka branży 
fitness Karolina Brzuszczyńska. 

Jednym z najbardziej oczeki-
wanych przez publiczność starć 
jest spotkanie reprezentantów 
dwóch skrajnie różnych światów 
muzycznych – rapu i disco polo. 
W ringu zmierzą się Norbert 
Smolasty Smoliński oraz Piotr 
Miły Pan Kołaczyński.

Miesiące intensywnych treningów, 
hektolitry potu i zaognione kon-
flikty mają zaowocować podczas 
sobotnich starć. O wywołanie go-
rączki wrażeń w gliwickiej Arenie 
zatroszczą się również: Mikołaj 
Mixer Magdziarz, Piotr Popo Wę-
grzyn, Michał Boxdel Baron, Mak-

sym Maksymalnie Ziółkowski, Filip 
Filipek Marcinek, Amadeusz Ferrari 
Roślik, Arkadiusz Tańcula, Marcin 
Malczyński, Krystian Krycha Wil-
czak, Aleksandr Sasha Muzheiko, 
Piotr Szeli Szeliga i Krzysztof Fericze 
Ferenc.
 Klaudia Kras / Arena Gliwice

arEna GliwiCE

Fame MMa w arenie Gliwice

High Heels – taniec  
na najwyższym 
poziomie

Już w sobotę, 2 października, będziemy uczestnikami największego wydarzenia sportowo-rozrywkowego w Polsce. Przed 
nami niezwykła noc, pełna emocji na najwyższym poziomie: 22 zawodników, 11 walk i arena Główna wypełniona gwiaz-
dami sportu, instagrama, tik toka i Youtube'a – będzie się działo!

co to była za niedziela! Pełna dziecięcej radości, gier zabaw i atrakcji. 
W świetnej atmosferze i przy pięknej pogodzie bawiliśmy się wspólnie 
cały dzień.
Rodzinne Igrzyska Sportowe 
przyciągnęły w minioną niedzie-
lę tłumy na plac główny przed 
Areną Gliwice. Nie brakowało 
emocji sportowych – w tym 
koszykówki, piłki nożnej, spor-
tów walki czy niedzielnego hitu: 
zawodów na strzelnicy. Oprócz 
tego gliwiczanie chętnie korzy-
stali z atrakcji związanych z bez-
pieczeństwem, przygotowanych 

przez partnerów wydarzenia. 
Były pokazy ratownictwa czy 
miasteczko ruchu drogowego, 
gdzie chętni zdawali na kartę ro-
werową. A na deser – co godzinę 
– festiwal kolorów z proszkami 
holi w roli głównej. Działo się!

Wielkim zaangażowaniem w or-
ganizację wydarzenia wykazali 
się policjanci Komendy Miejskiej 

Policji w Gliwicach ze szczegól-
nym uwzględnieniem Wydziału 
Ruchu Drogowego, strażacy 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach, 
medycy Wojewódzkiego Pogo-
towia Ratunkowego, pracownicy 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego i firmy Tetrafox.

 (Arena Gliwice)

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich 
pań, które od zawsze chciały rozpocząć swoją 
przygodę z tańcem, ale nie miały czasu, odwagi 
i okazji. We wszystkie środy, w godz. 20.20–21.20, 
w kS 3arte arena Gliwice odbywają się zajęcia 
High Heels. W niezwykłą taneczną podróż wyru-
szycie pod czujnym trenerskim okiem ani Zienta-
ry. na tych zajęciach obędziecie się bez partnera, 
potrzebne będą jedynie... wysokie obcasy!
Zajęcia High Heels wydobywają 
z kobiet pełną grację, pozwalają 
podkreślić piękno i zmysłowość. 
Podnoszą też samoocenę, w czym 
znacząco pomaga świadoma praca 
z ciałem. Taniec na szpilkach ma 
szereg niezwykle przyjemnych 
efektów ubocznych: pozwala spalić 
nadprogramowe kalorie, wysmu-
klić i wymodelować mięśnie nóg, 
pośladków i brzucha. Trening łączy 
w sobie elementy ćwiczeń rozcią-
gających i tradycyjnego aerobiku, 
przysiady, wykopy czy elementy 
stylu dancehall. Wisienką na torcie 

jest niepowtarzalna atmosfera, 
szczególne podejście Ani do kur-
santek i elektryzująca muzyka, 
która podkręca klimat na zajęciach.

Oprócz zajęć tanecznych w KS 
3arte Arena Gliwice odbywają 
się warsztaty taneczne. Już tej 
jesieni spotkamy się podczas 
maratonu zumby, Halloween 
Night Party i warsztatów dance-
hallowych z Agatą Ligas. Szczegóły 
na www.3arte.pl. To jak? Z kim 
widzimy się na parkiecie?
 Klaudia Kras / Arena Gliwice

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

re
ny

 G
liw

ice
Rodzinne święto  
areny Gliwice

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

re
ny

 G
liw

ice

mailto:kom%40um.gliwice.pl?subject=
http://gliwice.eu
mailto:proksa_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:krolik_t%40um.gliwice.pl?subject=
www.3arte.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2021 (1076), 30 września 2021 3

Z Miasta

Dyrektor Centrum Kultury  
Victoria wybrany 

Paweł ciepliński zostanie dyrektorem nowo tworzonego centrum kultury Victoria 
w Gliwicach. Ma przed sobą ambitne zadanie – wcielenie w życie idei nowoczesnej 
miejskiej instytucji kreującej i koordynującej różnorodne działania kulturalne.
Paweł Ciepliński wygrał ogło-
szony przez prezydenta Gliwic 
konkurs na dyrektora nowej sa-
morządowej instytucji Centrum 
Kultury Victoria. Był jednym 
z pięciu kandydatów, którzy 
złożyli oferty i chcieli podjąć to 
wyzwanie. 

Komisja konkursowa uznała, że 
Paweł Ciepliński posiada wie-
dzę, doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje niezbędne do 
realizacji zadań na stanowisku 
szefa Victorii. W przedstawionej 
koncepcji programowej najle-
piej połączył dwa podstawowe 
filary, na których opierać się 
ma funkcjonowanie instytucji 
– aktywność w sferze eduka-
cji kulturalnej i udostępniania 
kultury oraz organizację imprez 
kulturalnych i działalność im-
presaryjną. 

– Przede wszystkim chciałem 
wyrazić uznanie dla kontrkan-
dydatów, bo wiem, że aby wziąć 
udział w postępowaniu konkur-
sowym, trzeba było spełnić nie 
tylko wymogi formalne, ale tak-
że przemyśleć dobrą koncepcję 
pracy Centrum Kultury Victoria, 
a w pierwszej kolejności pod-
jąć odważną decyzję o kandy-
dowaniu. Dlatego, ciesząc się 
z decyzji komisji konkursowej, 
mam poczucie, że wziąłem 
udział w dobrej, merytorycznej 
rywalizacji – powiedział tuż po 
rozstrzygnięciu konkursu Paweł 
Ciepliński. 

nowy dyrektor ma roz-
począć pracę od 1 grud-
nia, wraz z rozpoczęciem 
funkcjonowania Centrum 
kultury Victoria. Będzie 
kształtował instytucję, 
jakiej w Gliwicach jeszcze 
nie było, zgodnie ze sta-
tutem nadanym jej przez 
Radę Miasta Gliwice. 

Centrum Kultury Victoria bę-
dzie zajmować się działalnością 
kulturalną w szerokim zakresie: 
organizowaniem i promowa-
niem wydarzeń kulturalnych, 
różnymi formami edukacji 
artystycznej, współpracą 
z twórcami i organizacjami, 
kreowaniem nowych przestrze-
ni aktywności kulturalnej. Przy 
CK Victoria będzie działał punkt 
informacji turystycznej i kultu-
ralnej, instytucja będzie odpo-
wiedzialna za opracowywanie 
analiz i ekspertyz dotyczących 
kultury. Władze instytucji zaj-
mą się także planem rewitali-
zacji oraz wykorzystaniem Ruin 
Teatru Victoria. 

Paweł Ciepliński chce rozwijać 
swój pomysł na Centrum Kultu-
ry, jednocześnie pozostawiając 
przestrzeń dla ewaluacji oraz 
modyfikacji koncepcji w mia-
rę potrzeb czy zmieniających 
się warunków zewnętrznych.  
– Centrum Kultury Victoria 
w gliwickim „ekosystemie” 
kulturalnym może i powinno 
stać się ważnym partnerem dla 
innych podmiotów, swoistym 
hubem reagującym na potrze-
by samorządu, mieszkańców, 
sektora edukacji czy biznesu, 
inicjatorem działań, wykorzy-
stującym przy tym ogromny 
potencjał leżący w zasobach 
ludzkich instytucji i organizacji 

społecznych. CK Victoria może 
być miejscem tworzenia kultury 
miejskiej i kultury dla miasta 
nie tylko „od nowa”. Powinno 
przyjąć rolę katalizatora ocze-
kiwanych zmian lub kreatyw-
nych pomysłów, począwszy od 
organizacji wydarzeń, poprzez 
koordynację informacyjną, 
działalność promocyjną, na 
inwestycjach skończywszy – 
wyjaśnia.   

Jakie kierunki programowe są 
dla Pawła Cieplińskiego najważ-
niejsze? – Kluczowe kierunki 
to zwiększanie dostępności 
do kultury i edukacja kultural-
na, działalność impresaryjna 
i organizacja wydarzeń, a także 
utworzenie START Up – KULTU-
RA, czyli tworzenie warunków 
do powstawania „kulturalnych 
start-upów” dla mniej doświad-
czonych twórców i animatorów 
kultury, merytoryczne wspar-
cie, przygotowywanie spotkań 
i warsztatów branżowych. 
Ważne jest również rozpoczęcie 
procesu rewitalizacji Ruin Teatru 
Victoria oraz ożywienie ich oto-
czenia poprzez stworzenie Rynku 
Kultury. Mam ogromną nadzie-
ję, że realizacja tych kierunków 
pozwoli gliwiczanom cieszyć się 
z atrakcyjnej oferty kulturalnej 
miasta i ułatwi budowanie jego 
kulturalnej marki. 
 (al)

Paweł ciepliński 
Gliwiczanin, nauczyciel, kultu-
roznawca i animator kultury. 
Ma doświadczenie zarówno 
w sferze kultury, jak i eduka-
cji. Jest absolwentem kultu-
roznawstwa na Uniwersytecie 
Śląskim. Ukończył też studia 
licencjackie w zakresie filo-
logii angielskiej i informatyki 
(specjalność nauczycielska) 
na Akademii Polonijnej w Czę-
stochowie oraz studia pody-
plomowe: Technologiczne 
Aspekty Przetwarzania Języka 
Naturalnego na Uniwersyte-
cie Pedagogicznym w Krako-
wie i Zarządzanie Placówką 
Oświatową na Politechnice 
Śląskiej. Uczestniczył w szko-
leniach i kursach podnoszą-
cych zawodowe kwalifikacje, 
m.in. w warsztatach dla me-
nedżerów sztuki czy szkole-
niach dotyczących edukacji 
i przywództwa w oświacie.   

Od blisko 17 lat w swojej 
pracy zawodowej lub dzia-
łalności społecznej zajmuje 
się zagadnieniami związa-
nymi z kulturą, organizacją 
wydarzeń kulturalnych, ich 
promocją i pozyskiwaniem 
funduszy. Pracował przez kil-
ka lat w gliwickim Muzeum. 
Jest jednym z założycieli 
i wiceprezesem Towarzystwa 
Kulturalnego FUGA, w którym 
z powodzeniem zrealizował 
szereg projektów kultural-
nych i edukacyjnych o zasię-
gu lokalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym, w tym 
cieszący się popularnością 
i uznaniem Festiwal Muzyki 
Dawnej Improwizowanej 
„All’Improvviso”. Produko-
wane w ramach festiwalu 
spektakle operowe wysta-
wiane były m.in. w Wiedniu, 
Petersburgu i Moskwie, a sam 
festiwal należy do prestiżo-
wej Europejskiej Sieci Muzyki 
Dawnej REMA. 

Równolegle Paweł Ciepliński 
rozwijał karierę zawodową 
w sektorze edukacji – jako na-
uczyciel, pracownik nadzoru 
pedagogicznego, a od 2018 
roku jako dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej, 
gdzie poszerzał umiejętności 
m.in. w zakresie kreowania 
oferty edukacyjnej, współpra-
cy ze środowiskiem lokalnym, 
zarządzania projektami, pro-
wadzenia zamówień publicz-
nych i pozyskiwania środków 
europejskich.

Ewa weber
zastępczyni prezydenta Gliwic, 
odpowiedzialna m.in. za sferę 
kultury w mieście
– Serdecznie gratuluję nowo wybranemu 
dyrektorowi Centrum Kultury Victoria! 
Biorąc pod uwagę dotychczasową drogę 
zawodową Pawła Cieplińskiego, pomysły, 
ciekawe projekty, które dotąd realizował, 

liczę na stworzenie bardzo interesującego przedsięwzięcia 
pod szyldem nowej miejskiej instytucji kultury. Zadanie jest 
niełatwe, ale na pewno ciekawe – powstanie zupełnie nowa 
placówka kultury w Gliwicach, o kluczowym znaczeniu dla na-
szego miasta, z propozycjami skierowanymi do osób w różnym 
wieku, o różnych oczekiwaniach. Ma zapewnić mieszkańcom 
atrakcyjne i twórcze możliwości spędzania wolnego czasu, 
uzupełnić dotychczasową ofertę kulturalną miasta, ożywić 
miejską przestrzeń. Paweł Ciepliński, mierząc się z ważną, ale 
delikatną materią kultury, ma szansę odcisnąć na niej, jako 
kreatywny menedżer, swoją autorską pieczęć. Mocno trzymam 
więc kciuki i życzę powodzenia!
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Poprawiającej mikroklimat i wygląd okolicy drobnej 
zieleni nigdy za dużo, stąd pomysł, by w przyszłym 
roku uatrakcyjnić nieco teren dwóch ogrodzonych, 
porośniętych trawą zbiorników retencyjnych w Żer-
nikach przy ul. Elsnera. Projekt niewielkich nasadzeń 
w najbliższym otoczeniu niecek przygotowuje na 
zlecenie miasta gliwicka Pracownia 44Sto.

– Miejsce nasadzeń to relatywnie 
mały i wąski teren. Wyszliśmy z za-
łożenia, że odpowiednio dobrana, 
raczej niewielka dodatkowa 
roślinność przy nieckach czy na 
ogrodzeniach pozwoli estetycznie 
zaakcentować przyrodniczy walor 
zbiorników, podkreślając zarazem 
ich rolę w walce z podtopieniami. 
Dzięki temu zbiorniki, choć na co 
dzień niedostępne dla mieszkań-
ców ze względów bezpieczeństwa 
i ogrodzone, będą mogły stać się 

nie tylko ciekawszym wizualnie 
elementem pejzażu, ale też waż-
nym punktem odniesienia w edu-
kacji ekologicznej – podkreśla Rok-
sana Burzak, naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Wodami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Projekt nasadzeń ma być gotowy 
w listopadzie. Zgodnie z obecny-
mi planami roślinność na terenie 
zbiorników powinna być sadzona 
w przyszłym roku.  (kik)

Jabłonie, klony, lipy, narcyzy, i ozdobne trawy – skwer nad Dtś 
intensywnie się zazielenia. trwają intensywne nasadzenia, które 
zamieniają skwer w piękną i przyjazną przestrzeń do wypoczynku.
Modernizacja skweru rozpoczęła 
się w czerwcu. Po pracach ziem-
nych, rozłożeniu mat antykorzen-
nych zapobiegających uszkodzeniu 
stropu tunelu i zamontowaniu 
specjalnego systemu nawadnia-
jącego, przyszła pora na zagospo-
darowanie zieleni. Kilka dni temu 
na tunelu nad DTŚ nasadzono nar-

cyzy i ozdobne trawy, a ostatnio 
również drzewa – jabłonie, klony 
polne, platany i lipy. Nowe drzewa 
są nasadzane w specjalnie przy-
gotowanym podłożu – mieszance 
mineralno-organicznej. Zakoń-
czono też prace przy zakładaniu 
łąki kwietnej z pożytecznymi dla 
owadów kwiatami.

– W pozostałych częściach skweru 
trwa uzupełnianie podłoża pod 
kolejne rośliny. Docelowo nasadzo-
nych zostanie tam 60,6 tys. różnych 
gatunków roślin, w tym 127 drzew. 
Pojawią się m.in. klony tatarskie, 
ambrowce amerykańskie, brzozy 
pożyteczne, platany i graby. Uroz-
maiceniem będą drzewa kwitnące 
wiosną, m.in.: jabłonie i wiśnie ró-
żowe w dwóch odmianach – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Po zakończeniu prac skwer nad 
DTŚ ma stać się wielobarwną 
i zróżnicowaną przestrzenią prze-
znaczoną do wypoczynku. Pomię-
dzy alejkami będą rosły różnorod-
ne kompozycje drzew, krzewów 
i bylin zdobiących to miejsce  przez 
cały rok. W kilku miejscach staną 
pergole, dzięki którym w gorące, 
letnie dni będzie można odpo-
cząć w cieniu. Pod częścią z nich 

zostaną ustawione stoły i ławy 
piknikowe. Poza roślinnością, na 
skwerze stanie przestrzenna in-
stalacja z kamieni pochodzących 
z dawnej śluzy Kanału Kłodnickie-
go wraz z tablicami zawierającymi 
informacje, zdjęcia oraz przebieg 
trasy kanału. Powstanie też prze-
strzeń do odpoczynku, która latem 
będzie pełnić funkcję ozdobionej 
palmami miejskiej plaży. Odpocząć 

będzie można również na ławkach, 
siedziskach i wygodnych leżakach, 
a rower przypiąć do stojaka. Od 
zgiełku towarzyszącego DTŚ space-
rowiczów będą izolować nasadzo-
ne krzewy. Zakończenie prac na 
skwerze zaplanowano na jesień. 
Inwestycja będzie kosztować nie-
mal 3,9 mln zł, a jej wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA. (mf)

1 października 
urząd czynny dłużej
W piątek, 1 październi-
ka, urząd Miejski w Gli-
wicach będzie czynny 
od godz. 8.00 do 16.00. 
klienci będą mogli zała-
twić swoje sprawy urzę-
dowe we wszystkich fi-
liach uM o godzinę dłużej 
niż zwykle. (UM)
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Czas na nowoczesny szpital  
w Gliwicach

Skwer nad Dtś się zazielenia

Płać kartą za parkowanie

Krzewy? 
Bluszcze?  

okaże się  
w listopadzie

od 2 października kierow-
cy korzystający ze Strefy 
Płatnego Parkowania będą 
mogli opłacać postój kartą 
zbliżeniową. W czytniki kart 
zostały wyposażone wszyst-
kie parkomaty na terenie 
gliwickiej SPP.

Tak jak w przypadku płatności go-
tówką, konieczne będzie wpisa-
nie w parkomacie czterech ostat-
nich cyfr numeru rejestracyjnego 
pojazdu i zadysponowanie czasu 
postoju. To kolejne, długo oczeki-
wane udogodnienie, które obok 
mobilnych płatności za korzy-
stanie z SPP będzie stanowić al-
ternatywę dla tradycyjnej formy 
zakupu biletów parkingowych. 
  (ZDM/kik)
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ZDrowiE

Przygotowania do budowy nowego szpitala w Gliwicach zmierzają do finału. Powstanie obiekt 
na miarę XXi wieku, w którym stworzone zostaną komfortowe warunki leczenia pacjentów.
Finalizowane są prace projekto-
we – miasto otrzymało już całą 
dokumentację, która jest teraz 
szczegółowo weryfikowana. 
Złożone są wszystkie wnioski 
o wydanie pozwoleń budowla-
nych. W najbliższych miesiącach 
może zostać ogłoszony przetarg, 
w wyniku którego wyłoniony 
zostanie wykonawca robót. 
Budowa szpitala ma ruszyć 
w przyszłym roku.

Budowa nowego szpitala 
to obecnie kluczowa 
inwestycja dla Gliwic

Obiekt powstanie przy ul. Kujaw-
skiej, w sąsiedztwie ulic Ceglar-
skiej i Pocztowej. To bardzo dobra 
lokalizacja, która umożliwi szybki 
i komfortowy dojazd z różnych 
części Gliwic, a także z Drogowej 
Trasy Średnicowej i skrzyżowania 
autostrad A1 i A4 na węźle Gliwice 
Sośnica.

– Długo przygotowywaliśmy się 
do tej inwestycji. Konsultowa-
liśmy jej założenia z wieloma 
środowiskami, m.in. medycznym 
oraz projektantami. Zależało 
nam na tym, aby doprecyzować 
różnorodne aspekty przedsię-
wzięcia tak, aby szpital był jak 
najlepiej dostosowany do współ-
czesnych wymogów i uwzględ-
niał w jak największym stopniu 
wyzwania, przed jakimi staje 
sektor medyczny i służba zdro-
wia. Duże znaczenie miały m.in. 
doświadczenia związane z walką 
z pandemią. Staraliśmy się rów-
nocześnie kroić inwestycję na 
miarę miasta oraz zabezpieczyć 
możliwość rozwoju placówki 
w przyszłości i jej ewentualnej 
rozbudowy – mówi Mariusz 
śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic nadzorujący prace nad 
realizacją nowego szpitala.

W obiekcie działać ma  
12 oddziałów szpitalnych

Budynek, projektowany przez 
gdańską firmę Industria Project, 
powstał na planie litery H. Zapla-
nowano w nim 5 kondygnacji, a na 
dachu lądowisko dla śmigłowców 
medycznych. W poszczególnych 
segmentach szpitala działać 
może 12 oddziałów: chorób 
wewnętrznych z pododdziałem 
nefrologicznym, chirurgii ogólnej 
z pododdziałem chirurgii naczyń, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
kardiologii, pediatrii, chirurgii 
dziecięcej, okulistyki, urologii, 
anestezjologii i intensywnej tera-
pii, anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci, neurologiczny 
i udarowy oraz rehabilitacji. Na 
oddziałach przewidziano miejsce 
na 356 łóżek dla pacjentów w po-
kojach jedno- i dwuosobowych.

W nowym szpitalu zaprojek-
towano nowoczesny SOR – na 
parterze, z izbą przyjęć, w tym 
10-stanowiskowy obszar tzw. 
triagu umożliwiający wstępną 
ocenę stanu pacjenta, obszar 
resuscytacyjno-zabiegowy z salą 
zabiegową, dwoma salami re-
suscytacyjno-zabiegowymi i salą 
intensywnej terapii, a także obszar 

konsultacyjny z gabinetami dla 
dzieci i dorosłych. Obok znalazło 
się miejsce na działy diagnostycz-
no-zabiegowe: dwie pracownie 
tomografii komputerowej, dwie 
pracownie RTG i pracownię rezo-
nansu magnetycznego. Na pierw-
szym piętrze bezpośrednio nad 
SOR przewidziano zespół bloków 
operacyjnych.

Szeroką ofertę leczenia 
uzupełnią przyszpitalne 
poradnie

W nowym obiekcie zaplanowano 
także działy diagnostyczno-za-
biegowe (stacja dializ, zakład 
diagnostyki obrazowej, pracow-
nia endoskopii, pracownia he-

modynamiki i elektrofizjologii, 
laboratorium analityczne i mi-
krobiologiczne, bank krwi, zakład 
rehabilitacji, pracownia kardiome-
trii) i tzw. działy wspólne (centralna 
sterylizatornia, centralna dezynfe-
katornia, centralny magazyn gazów 
medycznych, apteka szpitalna, 
pomieszczenia komercyjne typu: 
bufet, sklep, apteka przyszpitalna).

Projekt objął także pomiesz-
czenia dla zespołu poradni 
przyszpitalnych z 31 gabinetami 
– podstawowej opieki zdrowot-
nej, opieki nocnej i świątecznej, 
chirurgicznej ogólnej, dziecięcej 
i urazowo-ortopedycznej, der-
matologicznej, urologicznej, 
diabetologicznej, nefrologicznej, 
endokrynologicznej, gastroen-
terologicznej, kardiologicznej, 
reumatologicznej, neurologicz-
nej, rehabilitacyjnej, zdrowia 
psychicznego, okulistycznej, 
psychologicznej, pediatrycznej, 
medycyny pracy, żywienia, chi-
rurgii naczyniowej.

Powierzchnia szpitala to około 
57 tys. m2, jest także rezerwa 
pod budowę dodatkowego 
segmentu. Z myślą o pacjentach 
i odwiedzających zaprojektowano 
przy obiekcie strefę relaksu – mały 
park od strony ul. Kujawskiej, a dla 

najmłodszych plac zabaw i teren 
rekreacyjno-sportowy. Dla zmoto-
ryzowanych przewidziano ponad 
350 miejsc parkingowych.

Miasto będzie się  
starać o dofinansowanie 
inwestycji

Dzięki nowej placówce komfort 
leczenia pacjentów i pobytu 
w Szpitalu Miejskim w Gliwicach 
zdecydowanie się poprawi. Choć 
czasy są trudne, a inwestycja 
bardzo kosztowna, władze sa-
morządowe są zdeterminowane, 
aby ją zrealizować. Miasto będzie 
się starało pozyskać na budowę 
szpitala dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych. W razie koniecz-
ności gotowe jest sfinansować 
budowę szpitala samodzielnie. 
Wówczas niewykluczona jest 
jednak realizacja etapowa.

– Sytuacja na rynku usług i mate-
riałów budowlanych jest niesta-
bilna, inflacja jest wysoka, ceny 
szaleją, trudno w tym momencie 
stwierdzić, co będzie za rok. Dla-
tego musimy przewidywać różne 
scenariusze i planować rozsądnie. 
Przetarg na budowę szpitala po-
winien uwzględniać zakres pod-
stawowy zadania – do realizacji 
w pierwszej kolejności – i możliwe 
opcje dodatkowe, które – jeśli nie 
wystarczy planowanych środków 
finansowych – mogą zostać wyko-
nane później. Najważniejsze jest 
przeniesienie do nowego obiektu 
dotychczasowej działalności 
Szpitala Miejskiego. Oczywiście, 
jeśli uzyskamy solidne zewnętrzne 
wsparcie finansowe, to zadanie 
będzie można realizować od razu 
w pełnym zakresie. Ostatnie czasy 
pokazały dobitnie, że wieloobsza-
rowe działania na rzecz zdrowia to 
sprawa priorytetowa – podkreśla 
Mariusz śpiewok. (al)
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WaRto WiEDziEć

śląskie Stowarzyszenie chorych na SM Sezam działa w Gliwicach od 15 lat. Dla chorujących na stwardnienie rozsiane 
i ich rodzin jest prawdziwą opoką w trudach codzienności, począwszy od specjalistycznej rehabilitacji i niesienia pomocy 
psychologicznej, przez ułatwienie dostępu do lekarzy i współpracę ze szpitalami w regionie, na aktywizacji zawodowej 
kończąc. Wśród rozlicznych form Sezamowego wsparcia jest też Dzienny Dom Pomocy dla dorosłych w dzierżawionym 
od miasta budynku przy ul. Jana śliwki 12. nie byłoby go w takim kształcie jak obecnie, gdyby nie tytaniczna praca 
członków stowarzyszenia zaangażowanych w kompleksowy remont gmachu oraz pozyskane przez stowarzyszenie dota-
cje unijne. to właśnie wyzwania związane z realizacją ostatniego projektu uzmysłowiły zarządowi Sezamu konieczność 
wykonania następnego kroku – wykupienia od miasta dzierżawionej siedziby.

Siedzibą Sezamu jest dawny 
„ceramik” – budynek po Zespole 
Szkół Ceramiczno-Elektrycznych, 
zlokalizowany na wąskiej działce 
sąsiadującej ze Szkołą Podstawo-
wą nr 20. Na początku dzierżawy 
od miasta, ponad 8 lat temu, 
opuszczony obiekt po ZSC-E 
był w złym stanie technicznym. 
Dzięki zaangażowaniu członków 
Sezamu i pozyskanemu przez sto-
warzyszenie współfinansowaniu 
w ramach projektów unijnych, 
budynek stał się nowoczesnym 
centrum rehabilitacji oraz usług 
społecznych i zdrowotnych do-
stosowanych do indywidualnych 
potrzeb i świadczonych bezpłat-
nie za sprawą unijnego wsparcia. 

Sezam prowadzi działalność 
również za pośrednictwem 
powołanej przez siebie spółki  
PaTION. W ramach tych pod-
miotów, pod adresem Jana 
Śliwki 12 działają m.in.: wypo-
życzalnia sprzętu rehabilitacyj-
nego i medycznego (udostępnia-
jąca go nieodpłatnie wszystkim 
chętnym), Dzienny Dom Pomocy 
zapewniający pobyt dzienny 
wraz z opieką, wyżywieniem 
i dodatkowymi zajęciami dla 
maksimum 30 osób starszych 
i niepełnosprawnych (głównie 
neurologicznie), gabinety le-
karskie i terapeutyczne. Two-
rzone są ponadto 4 mieszkania 
wspomagane dla chorujących 
na stwardnienie rozsiane oraz 
20 miejsc całodobowego poby-

tu wytchnieniowego w formie 
dwutygodniowych turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób nie-
pełnosprawnych.

– Siedziba Sezamu i PaTION-u  
to nasza duma. W sumie ze 
środków własnych i funduszy 
unijnych pochodzących z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
zainwestowaliśmy w remont 
i adaptację tej nieruchomości 
ponad 11 mln zł – mówi Karolina 
Kropornicka, prezes Śląskiego 
Stowarzyszenia Chorych na SM 
Sezam. – W ramach tych środ-
ków wymieniliśmy m.in. wszyst-
kie instalacje, wybudowaliśmy 
dwie windy dostosowane do 
przewozu osób z niepełnospraw-
nościami, zamontowaliśmy sys-
tem wentylacji i klimatyzacji, 
wyremontowaliśmy od pod-
staw wszystkie pomieszczenia 
na trzech piętrach. Cały czas 
prowadzimy też kompleksową, 
wartą ponad 3,7 mln zł ter-
momodernizację budynku, na 
którą pozyskaliśmy częściowe 
dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Niestety, ze względu 
na zmianę interpretacji kwestii 
pomocy publicznej nie jesteśmy 
w stanie jako stowarzyszenie sa-
modzielnie wnieść wymaganego 
finansowego wkładu własnego. 
Przekracza to nasze możliwości 
– podkreśla prezes Kropornicka.

Aby zabezpieczeniem realizacji 
projektu nie stał się sprzęt re-
habilitacyjny, którego wartość 
rynkowa przekracza 1 mln zł, 
a także zgromadzone na koncie 
bankowym pieniądze z 1%, sto-
warzyszenie Sezam usilnie po-
szukiwało rozwiązania. Sytuacja 
wydawało się patowa, ponieważ 
mimo deklarowanej przez miasto 
(jako właściciela budynku) chęci 

wsparcia, obowiązujące przepisy 
prawne nie pozwoliły na prze-
kazanie dotacji bądź udzielenie 
pożyczki. Światełkiem w tunelu 
okazała się ostatecznie przesłan-
ka z art. 68 (ust. 1 pkt 2) ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, 
otwierająca nowe możliwości.

Sezam, będąc organizacją 
pożytku publicznego wyko-

rzystującą budynek przy ul. 
J. śliwki na cel prowadzonej 
działalności, a zarazem będąc 
osobą prawną prowadzącą 
działalność opiekuńczą i lecz-
niczą (za pośrednictwem 
powołanej przez siebie spółki 
Pation), może wnioskować 
do miasta o zakup dzierżawio-
nej nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym z wysoką, 
99-procentową bonifikatą.

– To rozwiązanie ma wiele zalet. 
Po pierwsze, dysponowanie silniej-
szym prawem do nieruchomości 
niż dzierżawa umożliwi stowarzy-
szeniu zabezpieczenie należytego 
wykonania umów o dofinansowa-
nie projektów. Zagwarantuje tym 
samym możliwość realizacji kolej-
nych przedsięwzięć. Po drugie, jako 
podmiot dysponujący prawem 
własności budynku Sezam zyska 
możność aplikowania o fundusze 
dotąd dla niego niedostępne – 
zauważa aleksandra wysocka, 
zastępczyni prezydenta Gliwic 
odpowiedzialna m.in. za kwestie 
gospodarowania nieruchomościa-
mi w mieście.

Śląskie Stowarzyszenie Chorych 
na SM Sezam złożyło już do prezy-
denta miasta wniosek o bezprze-
targowy zakup dzierżawionej nie-
ruchomości z bonifikatą. Projekt 
uchwały w tej sprawie zostanie 
skierowany przez niego pod ob-
rady Rady Miasta na najbliższą, 
październikową sesję. (kik)

wystawa Muzeum w Gliwicach nagrodzona

Wyróżnienie odebrał 22 wrze-
śnia podczas uroczystej gali 
w Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach. 
To kolejny wyróżnienie dla gliwic-
kiego Muzeum w Konkursie Sybil-
la. Wcześniej doceniono naszych 
muzealników między innymi za 
publikację „Żeliwo. Odlewnictwo 
artystyczne w dawnych Gliwicach 
(1796–1945)” Anny Kwiecień 
i rewitalizację zabytkowego ży-
dowskiego domu przedpogrze-
bowego i zorganizowanie w nim 
nowego oddziału – Domu Pamię-

ci Żydów Górnośląskich. Konkurs 
Sybilla jest organizowany przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków.

Wystawa „Oazy wolności. Nie-
zależny ruch wystawienniczy 
w latach 80.” w spalonym teatrze 
przy al. Przyjaźni 18 prezentowała 
prace polskich artystów skupio-
nych wokół niezależnego ruchu 
wystawienniczego lat 80. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
azylem dla sztuki i artystów były 
kościoły, pracownie i prywatne 
mieszkania. W czterdziestą roczni-

cę powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” Muzeum w Gliwi-
cach zaprosiło na wystawę dzieł 
czterdziestu artystów, którzy w la-
tach 80. wyrażali ducha wolności. 
Wśród ponad stu prezentowanych 
prac można było zobaczyć twór-
czość między innymi Marii Anto, 
Jerzego Beresia, Jacka Sienickiego, 
Jerzego Tchórzewskiego czy Grupy 
Wprost. W ruinach teatru Victoria 
swoją twórczość zaprezentował 
także Tadeusz Boruta, malarz, 
filozof i kurator wystawy „Oazy 
wolności”. (mm)

„oazy wolności. niezależny ruch wystawienniczy w latach 80.”, ekspozycja prezentowana w ruinach teatru Victoria w 2020 
roku, została wyróżniona w konkursie Sybilla. Prestiżowe nagrody przyznał minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. 

otwarcie na wsparcie

fo
t. 

M
. T

isz
bi

er
ek

fo
t. 

B.
 B

aj
er

sk
i



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2021 (1076), 30 września 2021 7

Kultura

W nadchodzący weekend „głodni kultury” będą mieli w czym wybierać! 
Rozpoczynają się dwa świetne festiwale muzyczne, PalmJazz i Gliwicki 
Festiwal Bachowski, a galerie i inne miejsca, w których królować będzie 
sztuka, otworzą swoje podwoje dla zwiedzających podczas artnocy.

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

	W piątek 1 października 
w Bibliotece Centralnej (ul. 
Kościuszki 17) od godz. 17.00 
do 19.45 będzie można zagrać 
w szachy. Więcej informacji na 
stronie biblioteka.gliwice.pl.

	Festiwal PalmJazz gra w Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 
10). W piątek 1 października 
o godz. 19.00 wystąpi Marcin 
wasilewski trio, a o godz. 
21.30 zagra lorenzo De Finti 
Quartet. Na sobotę 2 paździer-
nika zaplanowano koncert 
Yemen Blues (godz. 19.00) 
i Mikael Godee Band – Corpo 
(godz. 21.30).

	W sobotę o godz. 10.00 w Bi-
bliotece Centralnej rozpocz-
nie się mobilna gra miejska 
„W 80 minut dookoła świa-
ta”. Wydarzenie jest częścią 
Haczyka – Gliwickich Spotkań 
Literackich.

	2 października czeka nas  
14 Gliwicka artnoc. Między 
godz. 16.00 a 23.00 będzie 
można zwiedzać galerie, 
pracownie artystyczne i inne 
miejsca, które przygotowały 
szereg atrakcji ze sztuką w roli 
głównej. Program wydarzenia 
jest dostępny w kalendarzu na 
stronie Kultura.gliwice.eu.

	Pierwszy koncert w ramach 
XXII Gliwickiego Festiwalu 
Bachowskiego odbędzie się 
w niedzielę w kościele pw. 
Wszystkich Świętych (ul. 
Kościelna 4). O godz. 16.00 
wystąpią klawesynistka Elż-
bieta Stefańska oraz Mariko 
kato-Shioya, tomasz Pota-
czek,  aleksandra owczarek,  
anna Hara-Pióro, Elżbieta 
Górka, Małgorzata Muzy-
ka-Gołogórska i adrianna 
Kafel. W programie są 
koncerty i sonaty Johanna 
Sebastiana Bacha. 
 
 (mm)

Mistrzyni klawesynu Elżbieta Stefańska zainaugu-
ruje 3 października XXii Gliwicki Festiwal Bachow-
ski. na tegoroczną edycję tej wyjątkowej imprezy 
muzycznej złożą się cztery koncerty. Miasto Gli-
wice zaprasza!
Koncert „Solo, duo, concerta-
to” rozpocznie się w niedzielę 
3 października o godz. 16.00 
w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych (ul. Kościelna 4). Wystąpią: 
Elżbieta Stefańska( klawesyn), 
Mariko Kato-Shioya (klawesyn), 
Tomasz Potaczek (flet traverso), 
Aleksandra Owczarek (skrzypce 
barokowe), Anna Hara-Pióro 
(skrzypce barokowe), Elżbieta 
Górka (skrzypce barokowe), 
Małgorzata Muzyka-Gołogórska 
(altówka barokowa) i Adrianna 
Kafel (wiolonczela barokowa). 
W programie są koncerty 
i sonaty Johanna Sebastiana 
Bacha. – Na szczególną uwagę 
zasługuje zbliżony obsadowo do 
V Koncertu brandenburskiego, 
ale znacznie rzadziej wykonywa-
ny, monumentalny w wyrazie 
Koncert potrójny a-moll BWV 
1044 – mówi Piotr Oczkowski, 
dyrektor Gliwickiego Festiwalu 
Bachowskiego.

Na godz. 16.00, w czwartek  
9 października, zaplanowano 
kolejny festiwalowy koncert 
w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych. W programie jest Messe 
pour les paroisses François 
Couperina. Utwór wykona Mę-
ski Kwartet Wokalny TRIPLUM 
w składzie: Szczepan Kosior 
(tenor), Piotr Piwko (tenor), 
Marcin Wasilewski-Kruk (bary-
ton) i Mariusz Zarzycki (bas). Na 
organach zagra Michał Białko. 
 – Uroczysta msza organowa 
oparta na chorale gregoriańskim 
to jedna z zaledwie dwóch zacho-
wanych kompozycji organowych 
tego twórcy. Stanowi niezwykle 
interesujący przykład stylu or-
ganowego francuskiego baroku 
– mówi dyrektor Oczkowski.

Trzeci koncert Gliwickiego Fe-
stiwalu Bachowskiego odbędzie 
się w niedzielę 12 paździer-
nika w kościele Zbawiciela 
(ul. Jagiellońska 19). Początek 
o godz. 18.00. W programie 
„Harmonischer Gottesdienst – 
muzycznego nabożeństwa” jest 
między innymi muzyka Johanna 
Rosenmüllera, Philippa Hein-
richa Erlebacha i oczywiście 

Bacha. Wystąpią sopranistka 
Ingrida Gapova i trio Overto-
ne w składzie: Klaudia Matlak 
(skrzypce), Julia Karpeta (viola 
da gamba) i Maurycy Raczyń-
ski (pozytyw). – Usłyszymy 
zarówno dzieła wokalno-in-
strumentalne, jak i te przezna-
czone wyłącznie na zespół 
instrumentalny, a wpisujące 
się w kontekst nabożeństwa 
protestanckiego – zapowiada 
Oczkowski.

W piątek 17 października w ko-
ściele Marcina Lutra (ul. Strzel-
ców Bytomskich 18) o godz. 
16.00 zabrzmią koncerty na dwa 
klawesyny i orkiestrę BWV 1060-
-1062 Bacha w opracowaniu na 
dwa akordeony i kwintet smycz-
kowy. Zagrają: na akordeonach 
Duo Accosphere, czyli Grzegorz 
Palus i Alena Budziňáková, a na 
instrumentach barokowych – 
Kwintet Smyczkowy Orkiestry 
Capella Cracoviensis (Agnieszka 
Świątkowska – skrzypce baro-
kowe, Tomasz Góra – skrzypce 
barokowe, Mariusz Grochowski 
– altówka barokowa, Konrad 
Górka – wiolonczela baroko-
wa, Michał Bylina – kontrabas 
barokowy). – Co by było, gdyby 
Johann Sebastian Bach mógł 
grać na akordeonie? Pytanie to 
nurtuje wielu grających na tym 
instrumencie artystów, którzy 
z marzycielską tęsknotą spo-
glądają na jego krótką historię. 
Próba podjęta przez Duo Accos-
phere i muzyków Capelli Craco-
viensis jest więc swego rodzaju 
eksperymentem wynikającym 
z zestawienia współczesnego in-
strumentarium akordeonowego 
z obsadą kwintetu smyczkowego 
grającego na instrumentach 
historycznych – wyjaśnia Piotr 
Oczkowski.

Bilety na koncerty są do nabycia 
za pośrednictwem portalu www.
bilety24.pl oraz w Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycz-
nej (ul. Dolnych Wałów 3). Or-
ganizatorem festiwalu jest Klub 
Inicjatyw Kulturalnych. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

Muzyka  
mistrzów baroku
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W nocy swoje drzwi otworzą przed mieszkańcami galerie oraz pracownie arty-
styczne. 2 października odbędzie się artnoc. Miasto Gliwice zaprasza!

Idąc tropem gliwickiej sztuki, 
zajrzymy nie tylko do muzeów 
i galerii sztuki, ale też do kawiar-
ni, a także Cechowni w Nowych 
Gliwicach. Gliwicka noc otwar-
tych galerii skierowana jest do 
wszystkich zainteresowanych – 
między godz. 16.00 a 23.00 war-
to mieć oczy szeroko otwarte!

Tradycyjnie w akcję włączą się 
znane gliwickie galerie: Melina 
(ul. Częstochowska 16) z wy-
stawą rysunku satyrycznego 
Małgorzaty Lazarek „Nakaz 
wstępu”, ArtStudio (ul. Kaczy-
niec 26) z ekspozycją fotografii 
Magdaleny Żukowskiej. Galeria 
Sztuki Współczesnej Esta (ul. Ra-
ciborska 8) zaprasza na SHOW- 
room #3 – Sobczyk/Modzelew-
ski/Urbanowicz.

W Centrum Handlowym Forum 
(ul. Lipowa 1) swoje prace na 
wystawie „Cnoty i inne przy-
mioty” zaprezentuje Katarzyna 
Zachta, członkini Stowarzyszenia 
Artystycznego Faun-Art. W Wil-

li Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
o godz. 16.00 rozpocznie się 
koncert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. L. Różyc-
kiego w Gliwicach. Sporo będzie 
działa się w antykwariacie Kawka 
(ul. Siemińskiego 11) – wystąpi 
kolektyw teatralny Lufcik na 
korbkę i Gliwicki Teatr Tańca.

Na kulturalnej trasie znajduje 
się jeszcze wiele miejsc, m.in. 
Stacja Artystyczna Rynek  

(Rynek 4–5), Muzeum Tatuażu 
(ul. Krupnicza 16), Sklepik z ma-
rzeniami (ul. Górnych Wałów 13), 
pracownie artystyczne, a nawet 
kafejki. Szczegóły dostępne w ka-
lendarzu wydarzeń na stronie 
Kultura.gliwice.eu.

14 ArtNoc jest organizowana 
przez Stowarzyszenie Melina. 
Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.  
 (mm)

Galerie otworzą się nocą
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Biegamy w Gliwicach!

Do połowy grudnia towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą 
będzie realizowało projekt „Słodkie pogotowie – pomoc dzieciom i mło-
dzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych”. 
Mieszkańcy zainteresowani te-
matem mogą kontaktować się ze 
„Słodkim pogotowiem” za pośred-
nictwem e-maila biuro@mojacu-
krzyca.pl lub telefonicznie pod nr. 
32/331-33-49 lub 605-331-345. 
Warto, bo oprócz pomocy meryto-

rycznej, prawnej i psychologicznej 
dla rodziców małych diabetyków, 
porady w ramach projektu udzie-
lane są również wszystkim zainte-
resowanym mieszkańcom Gliwic, 
chorym na cukrzycę typu 2 i inne 
choroby metaboliczne. Punkt kon-

sultacyjny oferuje też wsparcie dla 
gliwickich placówek oświatowych 
– możliwość szkoleń dla nauczycieli 
i trenerów z zakresu opieki nad 
dzieckiem i nastolatkiem chorym 
na cukrzycę (zwłaszcza typu 1).  
 (ZD/kik)

17 października szykują się wielkie emocje – wspiera-
ny przez Miasto Gliwice Vii Półmaraton Gliwicki. Bieg 
główny rozegrany zostanie  na dystansie 21,0975 km, 
a imprezy towarzyszące – Gliwicka Dycha i nordic 
Walking – na dystansie 10 km. nie zabraknie także 
biegów dla dzieci.

Półmaraton Gliwicki to im-
preza, która każdego roku, od 
7 lat, przyciąga coraz więcej 
uczestników. Tegoroczna trasa  
biegu głównego powiedzie ich 
na Drogową Trasę Średnico-
wą. Zawodnicy będą mieli do 
pokonania dwie pętle na wy-
znaczonej trasie, a start i meta 
znajdować się będą na terenie 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
Arena Gliwice. 

Organizatorzy gwarantują do-
skonałą zabawę i pamiątkowe 
medale dla wszystkich, którzy 
ukończą bieg. Najlepszym trój-
kom kobiet i mężczyzn w katego-
rii Open oraz w poszczególnych 

kategoriach wiekowych we 
wszystkich trzech biegach będą 
wręczane nagrody.

Gliwickie święto biegowe otwo-
rzą starty najmłodszych uczest-
ników. Punkt odbioru pakietów 
biegów dla dzieci będzie dostęp-
ny w sobotę 16 października od 
godz. 11.30, a rywalizacje prze-
widziane są od godz. 13.00. Tego 
samego dnia, między godz. 15.00 
i 20.00, będzie działał punkt od-
bioru pakietów dla dorosłych. 
Okazja do ich otrzymania nada-
rzy się również w niedzielę 17 
października w godz. 6.30–9.00, 
przed wyznaczonym na godz. 
10.00 startem półmaratoń-

skim oraz rywalizacją na 10 km 
w nordic walking i biegu towa-
rzyszącym. Punkt umiejscowiony 
będzie w Holu E w Hali Widowi-
skowo- Sportowej Arena Gliwice.

Organizatorem biegu jest Fun-
dacja Bieg Rzeźnika, a patronem 
Miasto Gliwice. Szczegóły imprezy 
są dostępne na stronie www.pol-
maratongliwicki.pl oraz na fanpa-

ge'u FB https://www.facebook.
com/polmaratongliwicki. Wszelkie 
pytania można kierować na adres: 
biuro@polmaratongliwicki.pl. 
 (kik)

Cukrzyca? skorzystaj z porad  
„Słodkiego pogotowia”!

Daj się porwać w podróż literackim szlakiem 
z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach, która 
zaprasza na kolejne wydarzenia w ramach pro-
jektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”
6 października o godz. 18.00 
w Bibliotece centralnej roz-
pocznie się spotkanie autor-
skie z robertem Gondkiem 
– podróżnikiem, fotografem 
i miłośnikiem afryki, który 
za sprawą swojej opowieści 
przeniesie nas w fascynują-
cy świat najwyższych afry-
kańskich gór.

Podczas prezentacji zobaczymy 
pokryte lodowcami Kilimandżaro 
i Mount Kenya. Na Mount Meru 
poczekamy na wschód słońca 
z widokiem na najwyższy szczyt 
Afryki. Będziemy spacerować po 
kolorowych Górach Księżycowych 
w Ugandzie. W towarzystwie 
uzbrojonych żołnierzy wejdzie-
my na najwyższy szczyt Rwandy. 

Wybierzemy się na wielodniowy 
trekking w pięknych etiopskich 
górach Semien. Nocą wejdzie-
my na najwyższą górę Maroka, 
a w gęstej mgle zdobędziemy 
Mount Cameroon – najwyższy 
szczyt Kamerunu. 

to będzie uczta dla wszystkich 
kochających góry, przyrodę 
i egzotykę.

Liczba miejsc ograniczona. 
W związku z uczestnictwem 
w wydarzeniu w czasie obowią-
zywania stanu epidemii wyma-
gane będzie złożenie pisemnego 
oświadczenia. 

od 4 do 31 października w sali 
wystawowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach przy ul. 
kościuszki 17 prezentowana 
będzie wystawa zdjęć gliwiczan 
– pasjonatów fotografii. 

„Z Gliwic do… – moje podróże” to 
fotograficzny zapis podróży miesz-
kańców miasta w różne zakątki 
świata. Wśród prezentowanych 
prac znajdą się zdjęcia zarówno 
z najodleglejszych i najbardziej 
egzotycznych wypraw, jak i te uka-
zujące piękno rodzimych miejsc.

Spotkanie oraz wystawa odbędą 
się w ramach projektu „Haczyk 
– gliwickie spotkania literackie”, 
dofinansowanego ze środków 
MKDNiS pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury.  
  (MBP)

literacka jesień z biblioteką
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Park Zielonej Energii to ekologicz-
na i nowoczesna inwestycja, która 
będzie stanowić niezbędny ele-
ment systemu gospodarowania 
odpadami w Gliwicach. Bezpiecz-
ny dla ludzi i środowiska obiekt 
będzie spełniać restrykcyjne 
przepisy środowiskowe – polskie 
i europejskie. Do wykorzystania 
w wielopaliwowym kotle paro-
wym będą przeznaczone tylko te 
odpady resztkowe, których nie da 
się już odzyskać poprzez segrega-
cję i recykling. 

– Ilość produkowanych odpadów 
w naszym mieście wzrasta z roku 
na rok. Sporej ich części, np. od-
padów wielkogabarytowych, nie 
można odzyskać, są przeznaczone 
do utylizacji. W naszym obiekcie 
posłużą one jako paliwo, które 
wykorzystamy do produkcji ciepła 
i energii elektrycznej dla gliwiczan 
– podkreśla Krzysztof Szaliński, 
dyrektor ds. technicznych PEC – 
Gliwice. – Po zakończeniu budowy 
instalacji ilość wyprodukowanego 
ciepła będzie w stanie zaspokoić 
potrzeby niemal 47 tysięcy go-
spodarstw domowych – dodaje 
K. Szaliński. 

Park Zielonej Energii będzie zloka-
lizowany na terenie należącym do 
PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej 
Tamy 135, gdzie obecnie znajduje 
się ciepłownia. Jest to teren prze-
mysłowy, zlokalizowany w bliskiej 
odległości od głównych szlaków 
komunikacyjnych: autostrady A1, 
Drogowej Trasy Średnicowej i linii 
kolejowej E30 oraz poza terenami 
chronionymi przyrodniczo.

Koszt powstania bloku wyniesie 
około 289 mln zł. Suma ta obejmu-
je koszty dostaw, robót budowla-
no-montażowych, rozruchu insta-
lacji, szkolenia, marży wykonawcy 

oraz rezerwę na nieprzewidziane 
wydatki. Fundusze na budowę 
inwestycji będą pochodzić ze 
środków własnych PEC – Gliwice, 
ale wspomagać je będzie finan-
sowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Część kosztów mogą po-
kryć również fundusze unijne.

PEC – Gliwice planuje rozpoczęcie 
budowy Parku Zielonej Energii 
w 2023 r., obecnie trwa proces po-
zyskiwania zgód środowiskowych. 
Planowany termin oddania insta-
lacji do użytku to koniec 2026 r. lub 
początek 2027 r. PEC – Gliwice bę-
dzie nadzorowało proces budowy 
oraz odpowiadało za eksploatację 
obiektu.

Podobne 
obiekty 
w Polsce i na 
świecie 

Park Zielonej Energii będzie za-
awansowaną wielopaliwową wer-
sją sprawdzonych i bezpiecznych 
przykładów obiektów, w których 
wdrożenie nowoczesnych rozwią-
zań odzyskania energii z termicz-
nego przetworzenia odpadów 

okazało się sukcesem. Obiekty 
odzyskujące energię z odpadów 
powstały w wielu krajach Europy 
Zachodniej, ale także w Polsce. 
Każdy z nich dostarcza energię 
elektryczną i ciepło na potrzeby 
miasta, stanowi przykład ekolo-
gicznej urbanistyki przemyślanej 
na nowo, służącej mieszkańcom. 

Krakowska instalacja funkcjo-
nuje od 2016 r. i umożliwia prze-
kształcanie 220 tys. ton odpadów 
komunalnych w ciągu roku. W wy-
niku spalania produkowane jest 
ciepło i energia elektryczna, która 
jest w znacznej części energią od-
nawialną, a więc zieloną. W 2017 
roku, w ramach projektu Pasieka 
Kraków, obok budynku stanęły 
ule, które są pierwszą pasieką 
w Krakowie zlokalizowaną na te-
renie obiektu przemysłowego. Na 
obszarze zielonym wokół inwestycji 
znajduje się także oczko wodne, 
w którym żyją ryby i płazy. 

Szwedzka Elektrociepłownia 
Högdalen w sztokholmie 
znajduje się w niedalekiej odle-
głości od osiedli mieszkaniowych, 
na terenie parku narodowego, 
zaledwie 12 km od centrum 
miasta. Obiekt otaczają tereny 

rekreacyjne, z których często 
korzystają mieszkańcy pobliskich 
osiedli, a elektrociepłownia jest 
uważana przez mieszkańców za 
swoistą oczyszczalnię powietrza. 

Duńska Copen Hill w Kopen-
hadze uważana jest za jedną 
z najczystszych i najnowocześniej-
szych elektrociepłowni na świecie. 
Na jej dachu uruchomiono stok 
narciarski, a na terenie obiektu 
powstał również szlak turystycz-
ny, plac zabaw dla dzieci i ścianka 
wspinaczkowa. 

Spittelau w Wiedniu w swo-
jej obecnej formie jest dziełem 
Friedensreicha Hundertwassera, 
wszechstronnego artysty i zwo-
lennika ochrony przyrody. Cały 
kompleks produkuje około 460 
tys. Mgh ciepła i około 40 tys. Mgh 
energii elektrycznej, która trafia do 
ponad 60 tys. mieszkań w Wiedniu 
oraz jednego z dwóch największych 
szpitali klinicznych na świecie – All-
gemeines Krankenhaus der Stadt 
Wien (AKH). Architektura budynku 
stała się nieodłączną częścią krajo-
brazu Wiednia, a obiekt w dzielnicy 
Spittelau jest postrzegany jako przy-
kład harmonii człowieka, natury 
i nauki połączonej z technologią.

Działania 
informacyjne

Strona internetowa Parku Zielo-
nej Energii znajduje się obecnie 
w budowie, będzie dostępna 
w październiku br. Będzie można 
na niej znaleźć wszelkie dokumen-
ty związane z inwestycją, dane 
techniczne, relacje ze spotkań, 
odpowiedzi na najczęściej poja-
wiające się pytania, fakty i mity 
na temat termicznego odzysku 
energii, filmy i animacje obrazu-
jące działanie inwestycji, korzy-
ści dla mieszkańców związane 
z powstaniem PZE, a także blog 
z materiałami publicystycznymi. 

Pakiet informacji na temat inwe-
stycji jest dostępny na profilu Par-
ku Zielonej Energii na Facebooku, 
gdzie będą także publikowane ak-
tualności związane z procesem in-
westycyjnym i funkcjonowaniem 
obiektu w przyszłości.

W kolejnych miesiącach inwestor 
planuje zorganizowanie spotkań 
informacyjnych , o których dokład-
nym terminie i lokalizacji miesz-
kańcy zostaną poinformowani. 
Podczas spotkań będzie można 
uzyskać informacje na temat inwe-
stycji, wiedzę na temat innych tego 
typu obiektów działających w Pol-
sce i za granicą, a także spotkać się 
z przedstawicielami inwestora. 

Ideą PEC – Gliwice jest wyjście 
z informacją do opinii publicznej, 
m.in. poprzez wykorzystanie 
miejskich nośników, zorganizo-
wanie prezentacji na uczelniach, 
przygotowanie spaceru po tere-
nie inwestycji dla mieszkańców, 
opracowanie broszury informa-
cyjnej oraz wiele innych, o których 
spółka będzie informować opinię 
publiczną. (PEC – Gliwice)

Gliwicka ciepłownia zostanie rozbudowana o nowy blok z kotłem wielopaliwowym, wytwarzającym ciepło i energię elek-
tryczną. inwestycja będzie kluczowym elementem gospodarki obiegu zamkniętego miasta Gliwice. Dzięki niej będzie możli-
we pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych 
substancji do środowiska oraz stabilizacja cen produkowanego ciepła. za przygotowanie projektu, budowę oraz eksploatację 
Parku zielonej Energii będzie odpowiedzialna miejska spółka: Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice!

Park  
Zielonej Energii

wizualizacja  
Parku Zielonej Energii

w tym miejscu  
powstanie Park Zielonej 

Energii
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EKoloGia

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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 na paliwo stałe węglowe, 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).

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

Program Czyste 
powietrze  

nad Gliwicami
zasięg Miasto Gliwice Cały kraj Miasto Gliwice

Finansowanie Budżet Miasta  
Gliwice WFOŚiGW

Środki UE 
+ Budżet Miasta 

Gliwice
Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X  X

obejmuje również budynki wielorodzinne  X X

Dotacja do pomp ciepła   
Dotacja do kotłów biomasowych   X

Dotacja do kotłów gazowych   
Dotacja do indywid. instalacji grzewczej zależna od dostępu do sieci PEc X X 

Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł X

Nabór ciągły i refundacja   X

Można łączyć z programem dotacji z budżetu miasta nie dotyczy  X

Można łączyć z programem czyste powietrze  nie dotyczy 
Można łączyć z programem czyste powietrze nad Gliwicami X  nie dotyczy

od kiedy funkcjonuje 1997 2018 2021: nabór 
2022–2023: realizacja

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 13,5 tys. zł 
dla kotłów gazowych  

do max. 36 tys. zł  
dla pomp ciepła

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
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EKoloGia

„CZYSTE pOWIETRZE NAD GLIWICAMI” –  
NOWY MIEJSKI pROgRAM DOTACYJNY

NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA, DO GODZ. 23.59

DOTACJA Z WFOŚiGW – pROGRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

SZERSZE 
INFORMACJE:  

INFOLINIA OPERATORA 
DLA MIESZKAŃCÓW:  

        721-747-447,  
        693-551-490,  

        gliwice@niskaemisja.pl

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 
5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

NA CO? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ILE MOŻNA ZYSKAĆ? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze 
do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku;

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że 
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, 
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów 
ogrzewania i OZE!

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

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.

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.

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
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SPoRt / koMunikat

Pasy zwycięskie na okrzei

Dwa ciosy szadurskiego
W trzeciej kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice po-
konał na wyjeździe Red Dragons Pniewy 2:1. obie bramki dla drużyny z areny 
zdobył Sebastian Szadurski. Dla gospodarzy trafił Mateusz kostecki.

„Smoki” przystępowały do tego 
starcia podbudowane zdobyciem 
Superpucharu Polski, a poko-
nały w tym meczu mistrzów 
kraju – Rekord Bielsko-Białą. Od 
początku tego spotkania na par-
kiecie trwała walka o każdy metr 
boiska, stąd szybko obie drużyny 
łapały faule. Pierwszą sytuację 
bramkową mieli gospodarze.  
W 8. min Błaszyk trafił w po-
przeczkę. Zaraz potem Szadurski 
oddał swój pierwszy strzał na 
bramkę „Smoków”, ale jeszcze 
nie było to celne uderzenie. Po 
10. min inicjatywę przejął Piast. 

Na bramkę gospodarzy strzelali 
Bakłanov i Cadini. Oba te ude-
rzenia jeszcze obronił Błaszczyk. 
W końcu jednak golkiper gospo-
darzy skapitulował. W 13. min 
Śmiałkowski mocno uderzył – 
Błaszczyk odbił piłkę, dopadł do 
niej Szadurski i umieścił w siatce. 
Pniewianie rzucili się do odrobie-
nia tej straty, ale bez powodzenia 
i na przerwę w lepszych nastro-
jach schodzili gliwiczanie.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli 
goście. To podopieczni Orlando 
Duarte byli zespołem dyktującym 

warunki, ale miejscowi też próbo-
wali wypracować sobie sytuację, 
która dałaby im wyrównanie. 
Udało im się to w 32. min. Ko-
stecki zdecydował się na indywi-
dualną akcję i mocnym strzałem 
z prawej nogi pokonał Widucha. 
Taki wynik nie satysfakcjonował 
żadnej ze stron, stąd zarówno 
pniewianie, jak i gliwiczanie dą-
żyli do strzelenia bramki, która 
dałaby im trzy punkty. Po stronie 
gości bliski szczęścia był Mrowiec, 
po stronie gospodarzy – Kostecki. 
Wydawało się, że mecz ten za-
kończy się remisem, który byłby 

wynikiem odzwierciedlającym 
przebieg tego spotkania, ale 
Orlando Duarte ma w swoim 
zespole Sebastian Szadurskiego. 
Już w 40. min wychowanek Piasta 
dobił strzał Dasaieva, który gol-
kiper Smoków obronił, ale piłka 
wróciła do Szadurskiego, a ten 

drugie uderzenie zamienił, jak się 
okazało, na zwycięską bramkę.

Po trzech kolejkach Piast ma 
na koncie 9 punktów. Na ten 
moment daje to czwartą lokatę 
w tabeli. 
 (piast.gliwice.pl/kik)

W meczu kończącym dziewiątą kolejkę Pko Bank Polski Ekstraklasy Piast 
Gliwice uległ przed własną publicznością cracovii 2:4.

Starcie rozpoczęło się idealnie 
dla gospodarzy – golem Damia-
na Kądziora w 10. min. Jednak 
później, w stałych fragmentach 
gry, Pasy skarciły Niebiesko-Czer-
wonych dwukrotnie. Gliwiczanie, 
jeśli myśleli o odwróceniu losów 
meczu, w drugiej części musieli 
poprawić argumenty w ofen-
sywie. Paradoksalnie jednak to 
Cracovia wykazywała się więk-

szym animuszem po powrocie 
na murawę.

Dwa strzały nie przyniosły krako-
wianom zbyt dużej korzyści, ale 
trzecia próba znalazła już drogę 
do siatki. Gliwiczanie zareagowali 
w najlepszy możliwy sposób i nie-
mal natychmiast odzyskali kontakt 
z rywalem za sprawą gola Micha-
ela Ameyawa. Nadzieje Piasta nie 

przetrwały jednak próby czasu, 
bowiem po dobrym okresie gry 
to rywal znów znalazł sposób na 
strzelenie gola. Gospodarze starali 
się dojść do wyniku Pasów, lecz 
zespół z Krakowa już do tego nie 
dopuścił, przerywając serię dzie-
więciu spotkań bez zwycięstwa 
przy Okrzei.

Biuro Prasowe Piast Gliwice SA
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PlanoWanY PoRzĄDEk SESJi RaDY MiaSta
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 7 października 2021 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

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

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdze-
nia wyboru biegłego rewidenta mają-
cego dokonać badania sprawozdania 
finansowego Miasta Gliwice za rok 2021 
i 2022.

4. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia dotyczącego ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Rady Miasta Gli-
wice z 12 czerwca 2014 r.w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na wspar-
cie rozwoju nowoczesnych technologii 
i innowacji. 

5. Projekt uchwały w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru poło-
żonego na wschód od ul. Ceramików.

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położone-
go w rejonie południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom 
i Wójtowskiej.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz 
połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejo-
nie ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, 
Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 
2021 na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości sta-

nowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach przy ul. Jana 
Śliwki 12, oznaczonych jako działka 
nr 1142/2 i działka nr 1143/2, obręb 
Kłodnica, z jednoczesnym udzieleniem 
bonifikaty.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej 
umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Częstochowskiej.

12. Projekt uchwały uchylającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia programu polity-
ki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki 
próchnicy zębów u dzieci pod nazwą 
„Zdrowy uśmiech”.

13. Projekt uchwały uchylającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia programu polity-
ki zdrowotnej dot. wczesnego wykrywa-
nia wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat 
pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy start”.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Rady Seniorów 

Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

apelu do Rady Ministrów Rzeczypo-
spolitej Polskiej o pilną zmianę art. 17 
ust. 1b ustawy z 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
zasad udzielania dotacji celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie dzia-
łań związanych z wykonywaniem zadań 
Miasta Gliwice w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej przez ochotnicze straże 
pożarne mające siedzibę w Gliwicach.

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta Gliwice porzą-
dek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 30 września br. oraz 
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gli-
wice” w kolejnym numerze, który ukaże się 
7 października br.

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

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy 
je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie 
zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na 
koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom 
miejskim – tym razem Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
działa od 1998 r. Powstało 
z przekształcenia Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów. 
Spółka zaopatruje mieszkań-
ców w wodę, prowadzi bieżący 
monitoring stanu technicznego 
sieci i usuwa awarie, usuwa też 
i oczyszcza ścieki komunalne. 
Ponadto pełni funkcję inwestora 
zastępczego dla zadań własnych 
gminy w zakresie eksploatacji, 
konserwacji i remontów miej-
skiej sieci kanalizacji deszczowej 
i urządzeń kanalizacyjnych do 
odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych. W ramach 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, spółka prowadzi sze-
reg działań społecznych i eko-
logicznych, m.in. kampanię 
„Zamień fakturę papierową na 
elektroniczną” mającą zachę-
cić mieszkańców do rezygnacji 
z papierowych faktur na rzecz 
dokumentów elektronicznych. 
Część powstałych w ten sposób 
oszczędności PWiK przeznaczy 
na zakup drzew, które posadzi 

w różnych dzielnicach. Miasto 
Gliwice posiada 89,1% udziałów 
w spółce. 

Sieć wodociągowa spółki liczy 
859,81 km (w 2019 r. 845,52 
km) i dostarcza rocznie ponad  
9 mln m3 wody dla mieszkańców 
Gliwic oraz kilku miejscowości 
w 4 ościennych gminach. 

Na obsługiwanym terenie z usług 
wodociągowych korzysta ponad 
99% ludności. W 2020 r. wymie-
niono łącznie 1885 wodomierzy 
i podliczników. Wszystkie wodo-
mierze główne spółki wyposażo-
ne zostały w moduły radiowe do 
zdalnego odczytu. 

Jakość wody produkowanej 
i dostarczanej przez spółkę jest 
wysokiej jakości, 48% nie wyma-
ga uzdatniania i jest podawana 
bezpośrednio do sieci miejskiej. 
Obecnie PWiK eksploatuje  
6 ujęć wód głębinowych. Oprócz 
produkcji własnej realizowane są 
dostawy wody z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
S.A., które stanowią około 10% 
ogólnej wartości dostaw.

Długość obsługiwanej sieci kanali-
zacji sanitarnej wynosi 687,31 km 

(o 5,89 km więcej niż w 2019 r.). 
W 2020 r. spółka eksploatowała 
2 oczyszczalnie ścieków, które 
w 2020 r. oczyściły 11 463 tys. m3 
ścieków. Centralna Oczyszczalnia 
Ścieków w Gliwicach wyprodu-
kowała w 2020 r. 1 365 tys. m3 

biogazu z osadów ściekowych, 
który zużyto na potrzeby cieplne 
i energetyczne obiektu. 

Sprzedaż wody w 2020 r. wy-
niosła 9 228 800 m3, a odbiór 
ścieków 7 998 600 m3. Średnie 
ceny netto za m3 wody i ścieków 

obowiązujące w PWiK w Gliwi-
cach są drugimi w kolejności 
najniższymi cenami w regionie.

W 2020 r. spółka przeprowadziła 
szereg inwestycji o łącznej kwo-
cie prawie 30 mln zł.

Do najważniejszych można za-
liczyć budowę sieci wodociągo-
wej, modernizację pompowni 
wody przy ul. Pszczyńskiej, roz-
szerzenie systemu monitoringu 
wizyjnego Stacji Uzdatniania 
Wody, dostawę i montaż agre-

gatu kogeneracyjnego w COŚ, 
wymianę i rozbudowę zintegro-
wanego systemu informatyczne-
go. Ponadto przeprowadzono re-
monty m.in. sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni 
ścieków, pompowni i monitorin-
gu.

W 2020 r. spółka wypracowała 
zysk w wysokości ponad 2 mln zł.

Więcej informacji na temat PWiK 
można znaleźć na stronie inter-
netowej pwik.gliwice.pl. (mf)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

Stacja uzdatniania Wody – Gliwice Łabędy
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oGŁoSzEnia

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego  

przy ul. Fredry, obejmującego Domek ogrodnika
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 
ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Gliwice uchwały nr XXIX/605/2021 z 9 wrześ- 
nia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy  
ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada Miasta / 
Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym 
pod adresem: geoportal.gliwice.eu/gpt4//?per-
malink=52419501.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu miejscowego. Zgodnie  
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie 
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową na adres: 

Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi 
Interesantów w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub w budynku przy ul. Jasnej 31A, 
44-122 Gliwice – na stanowiskach informacyjno
-podawczych w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od 
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia –  
tj. do 21 października br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). Do wniosku 
można dołączyć załącznik graficzny, przedstawiający 
lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek jak i załącznik graficzny do 
niego (w zależności od formy dostarczenia – elektro-
nicznej lub papierowej) można przygotować w Ge-
oportalu planistycznym pod adresem: msip.gliwice.eu  
(geoportale / Geoportal planistyczny) za pomocą 
narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie wnio-
sków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania 
Przestrzennego, codziennie w godzinach pracy 

urzędu (z wyjątkiem sobót i dni świątecznych) 
pod numerami telefonów: 32/338-65-10 i 32/338-
65-08.

o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związ-
ku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
247 z późn. zm.), zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały 
nr XXIX/604/2021 z 9 września 2021 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do studium. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wnioski mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą poczto-

wą na adres: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, Wydział Planowania Przestrzen-
nego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście 
w Biurze Obsługi Interesantów 
w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub w budynku przy ul. 
Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – na sta-
nowiskach informacyjno-podawczych, 
w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesio-
ne za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej na adres e-mail:  
pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie  
do 30 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). 
Do wniosku można dołączyć załącznik 
graficzny, przedstawiający lokalizację 
wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik 
graficzny do niego (w zależności od formy 
dostarczenia – elektronicznej lub papiero-
wej) można przygotować w Geoportalu 
planistycznym dostępnym pod adresem: 
msip.gliwice.eu (geoportale / Geopor-
tal planistyczny) za pomocą narzędzia 
Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie 
wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie 
z art. 11 pkt 3 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie (z wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych) w godzinach pracy urzędu, 
pod numerami telefonów: 32/338-65-12 
i 32/338-65-02.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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:
1. w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych 
w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8.

Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana da-
nych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści 
wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych

1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów infor-

matycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są 
przetwarzane.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego.

Okres przechowywania 
danych osobowych

1. Pani/Pana 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, spro-

stowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami 
prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oso-
bowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują 
Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa 
to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 
8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji  
przysługujących praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzę-

dzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na plat-

formie 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/ dobro-
wolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania 

danych osobowych

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.

Zautomatyzowane podejmo-
wanie 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 Europej-
skiego 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). 

inFoRMacJa SzczEGÓŁoWa o ocHRoniE DanYcH oSoBoWYcHzBiERanYcH 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 przetwa-
rzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku 
lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana 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),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę 

praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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
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.

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).

https://bip.gliwice.eu/
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=52419501
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=52419501
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
mailto:pp@um.gliwice.pl
http://msip.gliwice.eu
http://turystyka.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/zo_2019_84-1.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/zo_2019_84-1.pdf
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OfERTY PRACYOfERTY PRACY

nr naboru: zDM-kP.110.1.24.2021 
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu 
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg 

w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac bu-
dowlanych z przyjętym przez inwesto-
ra harmonogramem, zatwierdzenie 
harmonogramów prac budowlanych.

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

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, 
w rozumieniu art. 14 ustawy z 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

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

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.

eu/ w zakładce naBoRY.
oświadczenia, cV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 1 października 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
4 października 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
6 października 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

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

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

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

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

numer naboru: zDM-kP.110.1.26.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w Referacie 
centrum Sterowania Ruchem w pełnym wymiarze czasu 

pracy (4 etaty). 
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

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

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

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

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

6. Weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu, znajdującego się 
na terenie miasta Gliwice oraz 
w tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej na terenie miasta 
Gliwice, pod kątem bezpieczeń-
stwa, zachowania płynności ru-
chu itp.

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

8. Współpraca z Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami admini-
stracji, samorządów, kolei i innych 
zarządców dróg, w zakresie pro-
jektów dotyczących bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

9. Prowadzenie wymaganej spra-
wozdawczości.

10. Przygotowywanie propozycji 
robót z zakresu prowadzonych 
zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe techniczne.
2. Znajomość rozporządzenia w spra- 

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania 
na drogach, ustawy o samorzą-
dzie gminnym, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym.

3. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

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

wice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności 

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, sa-
modzielność, zaangażowanie, sys-
tematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

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

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

2. Praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

8. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje, zaświad-
czenie z uczelni.

5. formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce naBoRY.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 8 października 2021 r. do 
godz. 14.30 w Biurze Obsługi Inte-
resantów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Do-
kumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 11 paździer-
nika 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 13 października 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

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

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

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

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

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

numer naboru: zDM-kP.110.1.25.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk,  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informa-

tycznymi Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2. Administrowanie aplikacjami 
wspierającymi pracę Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

3. Administrowanie siecią kompu-
terową Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

4. Zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

5. Udzielanie pomocy pracowni-
kom Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach w zakresie techno-
logii informatycznych.

6. Bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informa-

tyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia 

pracy na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych.

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

5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym rozu-
mienie dokumentacji technicz-
nej.

7. Posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzy-
manie ciągłości pracy systemów 
informatycznych oraz stanowisk 
pracy wyposażonych w kompu-
tery.

8. Znajomość na poziomie admini-
strowania systemami informa-
tycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Fi-

rewall,
c) systemy operacyjne (Win-

dows Server 2008/2012/2016 
oraz Windows 10),

d) administrowanie domeną 
Microsoft Active Directory 
oraz dystrybucją poprawek 
dla serwerów i stacji końco-
wych,

e) pakiety biurowe (Microsoft 
Office, Open Office),

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 
6.7.,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.

Wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa 

z zakresu informatyzacji podmio-
tów publicznych (ustawy o do-
stępie do informacji publicznej, 
ustawy o ochronie danych oso-
bowych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego).

2. Znajomość obsługi baz danych 
Microsoft SQL Server 2008 / 
2012 / 2014.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania 
samodzielnych decyzji. 

5. Znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• kreatywność, komunikatyw-

ność, zdolności organizacyjne, 
umiejętność rzeczowej współ-
pracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, za-
angażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzial-
ność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność 
na stres.

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

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

2. W wyjątkowych sytuacjach moż-
liwa praca w systemie zmiano-
wym.

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

4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

5. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

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

7. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

8. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne for-

mularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 1 października 2021 r. 
do godz. 14.30 w Biurze Obsługi 
Interesantów Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandy-
dat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia robo-
czego po terminie składania doku-
mentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyj-
nym. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną 
testu merytorycznego i rozmowy 
kwalifikacyjnej zostanie opubli-
kowana na stronie internetowej 
www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 4 paździer-
nika 2021 r.
Planowany termin testów mery-
torycznych oraz rozmowy kwali-
fikacyjnej: 7 października 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia 
pracy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

3. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego uprawnie-
nia, zobowiązany jest do złoże-
nia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31 oraz pod ogłoszeniem 
o naborze opublikowanym na 
www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe oso-
by zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

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

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

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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oGŁoSzEnia
OfERTY PRACY

numer naboru 6/2021
Dyrektor  

zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WolnE StanoWiSko uRzĘDniczE  

W DzialE EkSPloatacJi i REMontÓW,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw w oparciu o ustawę 

o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego,

• prowadzenie zadań w zakresie remon-
tów i modernizacji zasobu komunalnego.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumento-

wane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go, tj. z 26 marca 2020 r. (DzU z 2020 r., 
poz. 611), Prawo budowlane, tj. z 7 lipca 
2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1333),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

• umiejętność analitycznego myślenia, 
• zdolności w zakresie interpretacji doku-

mentów, aktów prawnych, wytycznych, 
dokumentacji finansowej.

wymagania dodatkowe:
• obsługa komputera w stopniu bardzo 

dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych,
• mile widziana znajomość rozliczania 

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

Cechy charakteru:
• dobra organizacja pracy, umiejętność 

pracy w zespole, sumienność, zaan-
gażowanie i dynamiczne podejście do 
wykonywania obowiązków służbowych.

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

I, II lub III piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powy-
żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

(kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opubliko-

wany na stronie internetowej Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-
gliwice.pl w zakładce Praca);

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

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

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

• „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej mojego imie-
nia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania, w przypadku podjęcia decyzji 
o zatrudnieniu w wyniku przeprowa-
dzonego naboru, zgodnie z wymo-
gami ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych.”.

oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych nr naboru 6/2021 w biurze 
podawczym Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 5 października 2021 r. do 
godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 12 października 
2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.
inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostęp-
ny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce Praca,

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

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

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

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

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

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6%, kandydat chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa, wraz z wymaga-
nymi dokumentami, kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

--------------------------------------------------------
inFoRMacJa SzczEGÓŁoWa o ocHRoniE 
DanYcH oSoBoWYcH zBiERanYcH PRzEz 
zakŁaD GoSPoDaRki MiESzkanioWEJ W Gli-
WicacH W zWiĄzku z REalizacJĄ zaDaŃ 
ustawowyCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora. W spra-
wach związanych z ochroną danych można 
kontaktować się z inspektorem ochrony da-
nych korespondencją e-mail pod adresem: 
iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej 
na adres Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 
Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują 
Państwo odpowiedzi i podając dane kontak-
towe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pracow-
ników do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczających 
poza zakres wymagań określonych w ogłosze-
niu o naborze, dane będą przetwarzane na 
podstawie wyrażonej zgody. Podanie dodat-
kowych danych jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych osobo-
wych, żądania ich sprostowania, ogranicze-
nia przetwarzania danych lub ich usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w pro-
cesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
wykraczających poza wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 
zgody powinno nastąpić w trybie analogicz-
nym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych. Każda osoba, której dane dotyczą, 
ma również prawo do wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisa-
mi prawa, do organu nadzorczego jakim jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane 
innym podmiotom upoważnionym na pod-
stawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania archiwów zakładowych, a w szczególno-
ści Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt ZGM, opracowanej 
na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

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

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych).

 

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.

● referent   
    ds. ekonomicznych 

wykształcenie średnie/wyższe eko-
nomiczne; 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku; średnioza-
awansowana znajomość jęz. an-
gielskiego; znajomość MS Office; 
zakres obowiązków: sporządzanie 
ofert handlowych, opracowywanie 
umów handlowych, prowadzenie 
korespondencji z klientami, prowa-
dzenie rejestrów zapytań oferto-
wych i zamówień, nadzór nad pra-
widłowym obiegiem dokumentacji 
związanej z realizacją i rozliczaniem 
umów; jedna zmiana; miejsce pra-
cy: Gliwice;

● elektronik 
wykształcenie średnie; dwa lata 
doświadczenia zawodowego; 
zakres obowiązków: montaż pod- 
zespołów elektronicznych zgod-
nie z dokumentacją techniczną, 
manualne lutowanie elementów 
elektronicznych, zapewnienie pra-
widłowego montażu podzespołów 
elektronicznych na maszynach/
drukarkach 3D, diagnozowanie 
i usuwanie wad/uszkodzeń w dru-
karkach od strony elektronicznej, 
obróbka przewodów, montaż 
mechaniczny i końcowy urządzeń, 
kontrola jakościowa wykonanych 

elementów i podzespołów; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Przyszowice;

● monter instalacji   
    teletechnicznych/  
    światłowodowych 

wykształcenie zawodowe lub śred-
nie branżowe mile widziane; mile 
widziane doświadczenie zawodo-
we w branży telekomunikacyjnej; 
uprawnienia do pracy na wyso-
kości; prawo jazdy kat. B; obsługa 
elektronarzędzi; dyspozycyjność; 
zakres obowiązków: budowa sieci 
wewnątrzbudynkowych LAN, budo-
wa zewnętrznych sieci telekomuni-
kacyjnych, wykonywanie instalacji 
światłowodowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice oraz teren 
woj. śląskiego;

● pielęgniarka 
wykształcenie najlepiej kierunkowe; 
zakres obowiązków: wykonywanie 
EKG, sprawdzanie przydatności le-
ków; sporządzanie listy leków do 
zamówienia; mierzenie ciśnienia; 
mierzenie cukru; współpraca z le-
karzem diabetologiem; mile widzia-
na znajomość programu mmedica; 
praca po około 10 godzin tygodnio-
wo, 2 razy w tygodniu; mile widzia-
na osoba na emeryturze; miejsce 
pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 23 września 2021 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są  
na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

StRaŻ MiEJSka W GliWicacH
SM-oF.110.18.2021

nabór do pracy na  
10 wolnych stanowisk urzędniczych  

w Straży Miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa pol-

skiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fi-

zycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2019 r., poz. 
1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych (DzU 
z 2019 r., poz. 1795); 

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi kom-

putera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do 

pobrania,
c) formularze oświadczeń – do 

pobrania.
uwaga!
Dokumenty o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie inter-
netowej: sm.bip.gliwice.eu/kate-
goria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.
5. zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czysto-
ści i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pra-

cy w 4-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 

w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki zatrud-
nienia: wynagrodzenie zasad-
nicze, dodatek stażowy, nagro-
dy motywacyjne oraz nagrody 
za szczególne osiągnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału w coty-
godniowym szkoleniu w za-
kresie technik interwencji 
i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń 
TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: listopad – grudzień 2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów do  
18 października 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organi-

zacyjno-Finansowego w godzi-
nach pracy straży,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do straży),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referencyj-
nych nastąpi do 22 października 
2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przepro-

wadzona zostanie na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej, 
w przypadku dużej liczby 
chętnych dopuszcza się moż-
liwość przeprowadzenia testu 
merytorycznego,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

numer naboru Do/7/2021
Miejski zarząd usług komunalnych  

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

urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń z tytułu podatku Vat 
w Dziale księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach na stronie internetowej 
mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/oglosze-
nia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,

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

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 8 października 2021 r. do godz. 
11.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Doku-
menty, które wpłyną do Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy 

z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie 

towaru z magazynu zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostar-
czonych towarów,

• przeprowadzanie okresowych in-
wentaryzacji powierzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania 
stosowanego przy przeładunkach 
wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgło-
szeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawi-
dłowości przełożonemu.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków 

widłowych – mile widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy 

w magazynie,
• gotowość do pracy w systemie 

zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie (3800 
– 4300 zł brutto/mies.) + premia 
uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• praca w nowoczesnym magazynie 
z wykorzystaniem wysokiej jakości 
sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do 
wysyłania CV na adres e-mail: rekruta-
cja@scl.com.pl lub kontakt telefoniczny 
pod numerem 608-525-440.
Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce Kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

oFErta PraCy   
na stanowisKo:

magazynier  
– operator suwnicy

Miejsce pracy: Gliwice
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oGŁoSzEnia

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz  
na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (gliwice.eu), zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 166/2021 do 13 października 2021 r.,
• wykaz nr 167/2021 do 11 października 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMUJE,

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach 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 na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/475/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/523/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/527/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/529–530/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/534–540/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/546/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/548/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/550/2021  

do 12 października 2021 r.

2. lokali użytkowych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/492/2021  

do 11 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

3. lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/517/2021  

do 12 października 2021 r.,
• nr ZGM/526/2021  

do 11 października 2021 r.,
• nr ZGM/531-532/2021  

do 11 października 2021 r.,
• nr ZGM/533/2021  

do 12 października 2021 r.,

• nr ZGM/544/2021  
do 11 października 2021 r.

4. lokali użytkowych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• ZGM/509/2021  

do 11 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

5. Garażu przeznaczonego  
do sprzedaży w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu z jednoczesnym potrąceniem 
od ceny nieruchomości wartości 
garażu:
• nr ZGM/554/2021  

do 12 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

6. Garażu przeznaczonego  
do nieodpłatnego zbycia w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy 
oraz oddania w wieczyste  
użytkowanie gruntu niezbędnego  
do korzystania z garażu:
• nr ZGM/461/2021  

do 11 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMUJE,

oferuje  
do wynajęcia  

pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach  
w doskonałej lokali-
zacji (skrzyżowanie 
autostrad a1 i a4, 

Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych 
metrażach od 20 do 160 m2. 
Możliwość wynajęcia całego 
piętra.
Pomieszczenia wyremon-
towane z klimatyzacją. Do-
stępny parking. Teren jest 
ogrodzony, ochraniany oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej,

• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Cen-

trum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy 

PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Śred-
nicową, 4 km od śródmie-
ścia 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

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/5, obręb Żer-

niki, położonej na płn. od 
ul. omańkowskiej w Gliwi-
cach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, użytek: 
RiVb – grunty orne, pow. 
0,0800 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00095480/7.

termin przetargu: 19 października 
2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wy-
działu Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 256 400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% po-
datek 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: 25 640,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 paź-
dziernika 2021 r.

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/6, obręb Żer-

niki, położonej na płn. od 
ul. omańkowskiej w Gliwi-
cach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, użytek: 
RiVb – grunty orne, pow. 
0,0802 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00095479/7.

termin przetargu: 26 października 
2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wy-
działu Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 257 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% po-
datek 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: 25 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 paź-
dziernika 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

ściami 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 przetargów udzielają pracownicy 

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

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się naj-
później 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 (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Deratyzacja polega na jednorazowym 
oraz równoczesnym wyłożeniu trut-
ki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach 
artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiek-
tach kolejowych i gospodarstwach 
rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte, w miarę potrzeb, sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji 
należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem po-
zbawienia gryzoni pożywienia. Do 
przeprowadzenia deratyzacji należy 
używać preparatów ogólnodostęp-
nych zatwierdzonych przez Mini-
sterstwo Zdrowia lub posiadających 
atest Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przepro-
wadzają deratyzację na własny koszt 
i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się gryzoni, w szczegól-
ności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospo-
darczych itp. – zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu.
Do 15 października 2021 r. należy 
pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.

15 października 2021 r. należy ze-
brać pozostałe resztki trutki i padłe 
gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie  

zatrucia i nie pozostawiać 
ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy 
trzymać w zamknięciu podczas ak-
cji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę, należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „uwaGa 
tRutka”. Na wypadek ewentualne-
go zatrucia człowieka dorosłego lub 
dziecka wyłożoną trutką, należy bez-
względnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego 
ośrodka zdrowia, względnie szpitala 
lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia 
przeprowadzać będą przedstawicie-
le Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniej-
szego Obwieszczenia, nakładane bę-
dą mandaty karne, wynikające z art. 
117 Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIA I kOMUNIkATY

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gli-
wice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbywa się w dniach

od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r.

Rządowy program pomocy uczniom  
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

w latach 2020–2022, realizowany w 2021 roku 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc 
w formie dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólne-
go i do kształcenia w zawodach, ma-
teriałów edukacyjnych do kształcenia 
ogólnego i do kształcenia zawodowe-
go oraz materiałów ćwiczeniowych 
jest udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym, 
4) z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją, 
6) z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, 
7) z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi, w przypadku, gdy są to 
niepełnosprawności spośród nie-
pełnosprawności, o których mowa 
odpowiednio w pkt. 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku, gdy są to 
niepełnosprawności spośród nie-
pełnosprawności, o których mowa 
odpowiednio w pkt. 1–6 i 8 

– posiadającym orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego, uczęsz-
czających w roku szkolnym 2021/2022 
do szkół dla dzieci i młodzieży do: 
• branżowej szkoły I stopnia, 
• branżowej szkoły II stopnia, 
• klas I–III czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, 
• klasy III dotychczasowego trzylet-

niego liceum ogólnokształcącego 
prowadzonej w czteroletnim li-
ceum ogólnokształcącym, 

• klas I–III pięcioletniego technikum, 
• klas III i IV dotychczasowego czte-

roletniego technikum prowadzo-
nych w pięcioletnim technikum, 

• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, 

• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły 
baletowej, 

• klas I–III liceum sztuk plastycznych, 

• klas III i IV dotychczasowego li-
ceum plastycznego prowadzonych 
w liceum sztuk plastycznych, 

• klasy VI dotychczasowej ogólno-
kształcącej szkoły sztuk pięknych 
lub klasy VI dotychczasowej ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych prowadzonych w liceum 
sztuk plastycznych; 

• uczęszczającym w tym roku szkol-
nym do szkoły specjalnej przyspo-
sabiającej do pracy. 

wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia do zakupu podręczników należy 
składać w szkole, do której uczeń 
uczęszcza roku szkolnym 2021/2022, 
w nieprzekraczalnym terminie do  
15 października 2021 r. 

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W przypadku uczniów 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 
dofinansowanie obejmuje również 
zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uza-
leżniona od rodzaju niepełnospraw-
ności oraz typu szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał – szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy szko-
ły oraz Wydziału Edukacji UM w Gli-
wicach. Pomoc finansowa udzielana 
jest niezależnie od dochodu. 

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodzi-
ców/pełnoletnich uczniów w szkole 
dowodu zakupu podręczników. In-
formację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refun-
dowania wydatków należy pozyskać 
w szkole, w której uczeń będzie ob-
jęty pomocą w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom niepełno-
sprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwicze-
niowych w latach 2020–2022, reali-
zowanego w 2021 roku.

informacja o terminie wnoszenia iii raty  
opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w roku 2021.
Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina 
przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miej-
scu sprzedaży (punkty handlowe i gastronomiczne) oraz przedsiębiorcom 
posiadającym tzw. zezwolenia kateringowe, że z dniem 30 września 2021 r. 
upływa termin wniesienia iii raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2021.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy urzędu:
inG BSk S.a. nr: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.
W tytule przelewu należy wpisać numer zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę 
jako III rata.

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

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie  
miasta Gliwice – 2 zadania inwestycyjne.

termin składania ofert: 5 października 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 5 października 2021 r. o godz. 11.01
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

oBiaDY
warsztaty szkolne 

ckziu nr 1 w Gliwicach 
przy ul. kozielskiej 1 

oferują obiady. 
Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku do piątku, od 12.30 

do 15.30. koszt obiadu dwudaniowego wynosi 18 zł. 
zapraszamy chętnych.

zarząd spółki zakłady Mechaniczne  
Bumar-Łabędy S.a. z siedzibą w Gliwicach

wZywa
akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów 

akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, tj. w Gli-
wicach (44-109) przy ul. Mechaników 9, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 8.00-14.00.

SaŁatki, WYRoBY 
GaRMaŻERYJnE
Szkolny bar sałatkowy  

„u króla Stasia”  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 32 oferuje w ciągłej 

sprzedaży sałatki oraz wyroby garmażeryjne. Bar jest 
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00. 

zapraszamy chętnych.

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/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/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
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oGŁoSzEnia

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

ul. MaStalERza 43, lokal nr 8, ii piętro, pow. 
73,15 m2 + 2 piwnice: 9,80 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, Wc, 2 przedpokoje, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 206 500,00 zł
wadium: 20 700,00 zł
termin oględzin: 13 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 11 października 2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/444-29-16.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. czERnEGo 13, lokal nr 48, iX piętro, pow. 
25,54 m2 + piwnica: 0,56 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 86 400,00 zł
wadium: 8700,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych).  
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 11 października 2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. WYSzYŃSkiEGo 14D, lokal nr V, piwni-
ca, parter, i piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie 
sanitarne i Wc, parter: 9 pomieszczeń, 9 kory-
tarzy, 1 pomieszczenie sanitarne, 6 Wc, i piętro:  
4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala główna,  
3 Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 2 282 900,00 zł
wadium: 114 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

ul. GWiazDY PolaRnEJ 54, lokal nr V, parter,  
pow. 15,93 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 32 300,00 zł
wadium: 3300,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

ul. naSYP 4a, lokal nr i, parter, pow. 48,39 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 118 800,00 zł
wadium: 11 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

ul. DuBoiS 6, lokal nr ii, parter, pow. 44,74 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 101 300,00 zł
wadium: 10 200,00 zł
termin oględzin: 13 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 11 października 2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDRzEczna, garaż nr 10, parter, pow.  
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł
wadium: 850,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 11 października 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDRzEczna, garaż nr 3, parter, pow.  
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 7200,00 zł
wadium: 800,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 11 października 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna 
być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice 
na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą  
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz 
zwalczania coViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania 
dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscypli-
nowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na 
drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest  
zakład Gospodarki Mieszkaniowej

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
3 listopada 2021 r. o godz. 11.00 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 
oznaczonej jako niezabudowana działka nr 1133, obręb ostropa Północ, zapisanej w księdze wieczystej nr Gl1G/00010637/4,  
o powierzchni 0,1676 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Prawników i stanowi własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 259 000,00 zł
Wadium: 25 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2590,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 22 czerwca 
2021 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 września 
2021 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• dz. nr 1133, obręb ostropa Północ, użytek: 

ŁiV – łąki trwałe, o pow. 0,1676 ha, zapisana 
w księdze wieczystej nr Gl1G/00010637/4.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1133 położona jest przy ul. Prawników 
w Gliwicach, w zachodniej części miasta, w odległości  
ok. 5 km od centrum, w pobliżu drogi wojewódzkiej  
nr 408. Teren płaski, nieogrodzony, niezagospodarowany, 
pokryty zielenią niską. Granice działki tworzą kształt 
wydłużony, zbliżony do trapezu.
Skomunikowanie działki nr 1133 winno odbywać się 
włączeniem nowym zjazdem do drogi publicznej ul. Praw-
ników. Warunki włączenia działki do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach.
W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia 
terenu:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć gazowa,
• sieć telekomunikacyjna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
W południowo-zachodniej części działki zlokalizowana 
jest gminna kanalizacja deszczowa kd 200 mm, stano-
wiąca odwodnienie ul. Prawników. W akcie notarialnym 
nabycia przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany jest 
do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej o pow. ok. 10 m2, w celu umożliwienia 
realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. remontów, 
napraw, prac modernizacyjnych ww. kanalizacji.
Ponadto, na działce zlokalizowane jest przyłącze ka-
nalizacji deszczowej kd 200 mm, służące odwodnieniu 
przedmiotowej działki. Obowiązkiem właściciela są re-
monty, utrzymanie i zapewnienie drożności przyłącza do 
miejsca włączenia do kanału głównego.
Od południa działka nr 1133 przylega do potoku Ostrop-
ka (dz. 1702), który znajduje się w administrowaniu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
W ramach pozwoleń wodnoprawnych potok utrzymy-
wany jest przez Miasto Gliwice.
Nabywca przedmiotowej działki nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy potoku, obo-
wiązuje zakaz grodzenia w odległości 1,5 m od skarpy 
potoku w celu zapewnienia swobodnego dostępu do 
potoku.
W granicy działki znajduje się słup podtrzymujący sieć 
napowietrzną skojarzoną (wraz z punktem oświetlenio-
wym), będący własnością firmy Tauron. Punkt oświetle-
niowy stanowi element miejskiej sieci oświetleniowej.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę 
przy przeprowadzaniu prac.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej 
prowadzonej dla przedmiotowej działki oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w gra-
nicach którego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa (uchwała  
nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) północna część działki 
nr 1133 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
8 Mnun – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej o niskiej intensywności zabudowy – nowej.
Podstawowe przeznaczenie: pod zabudowę mieszkanio-
wo-usługową o niskiej intensywności zabudowy – nową, 
co oznacza:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzy-
szącymi im garażami i budynkami gospodarczymi 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania 
autostrady,

b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania 
zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych, 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziały-
wania autostrady.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie 

jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.
Pozostała, południowa część przedmiotowej działki 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3rZ, 
gdzie ustala się przeznaczenie podstawowe pod trwałe 
użytki zielone, co oznacza zachowanie biologicznego 
użytkowania terenu towarzyszącego ciekom i rowom 
melioracyjnym, bez prawa zabudowy.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń ogrodów przydomowych, obiekty małej archi-

tektury, place zabaw dla dzieci,
b) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i sieci infrastruktury 

technicznej.
Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu 
o symbolu 3RZ:
a) nakaz:
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej  

o powierzchni terenu 90%,
• zabezpieczenia wzdłuż potoku Ostropka pasa terenu 

powierzchni biologicznie czynnej o szerokości 5,00 m, 
wolnego od zabudowy i niezagrodzonego płotami, 
w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych 
i konserwacyjnych w korycie cieku, na którym zaka-
zuje się zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu.

Południowa część działki o symbolu w planie 3RZ znajduje 
się na terenie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.
Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu prze-
biega przez przedmiotową działkę ukosem, skutkiem cze-
go, teren możliwy do zabudowy (symbol 8MNUn) posiada 
kształt trapezu, co nie będzie utrudniać usytuowania 
budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 listopada 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 Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi 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.
5. Wadium
Wadium w wysokości 25 900,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1133, 
obręb Ostropa Północ, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na ra-
chunku Miasta Gliwice najpóźniej 27 października 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto 
bankowe, z którego dokonano płatności lub zgod-

nie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

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

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

uczestnika/uczestników przetargu, 
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 

lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezen-
tacji jednego z małżonków, chyba, że nieruchomość 
będzie nabywana z odrębnego majątku jednego z nich 
lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdziel-
ności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta 
w ramach prowadzonej działalności, należy okazać 
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej, 

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej 
(chyba, że pełnomocnictwo wynika wprost z innych 
dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie prze-
targu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3846/21  
z 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności części nieruchomości obejmującej niezabudo-
waną działkę nr 1133, obręb Ostropa Północ, położoną 
przy ul. Prawników w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomo-
ści, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 3 grudnia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3846/21 
z 25 marca 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-
gu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10,  
32/338-64-11, 32/338-64-12, 32/338-64-41.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
7.9. 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 przetwa-
rzaniem 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,
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

http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
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oGŁoSzEnia
NIERUCHOMOŚCI

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

1. lokalizacja: przy ul. Stryjskiej 
w Gliwicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 289/17, obręb Brzezin-

ka, kW nr Gl1G/00100096/7, 
użytek dr – drogi, powierzch-
nia gruntu 0,0469 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona w zachod-
niej części miasta Gliwice w odległości  
ok. 7 km od centrum, w dalszej odle-
głości od głównych dróg. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna oraz tereny rolne. Przy-
stanki komunikacji miejskiej znajdują 
się w odległości ok. 400 m. Działka 
stanowi teren niezagospodarowa-
ny, pokryty zielenią nieurządzoną 
(drzewami i krzewami). Przez dział-
kę, wzdłuż jej północno-wschodniej 
granicy, przebiega rów melioracyjny, 
którego utrzymanie należy do przy-
szłego właściciela działki. Granice 
działki tworzą kształt wydłużony, 
zbliżony do prostokąta. 
Przez działkę przebiega sieć gazowa. 
W zasięgu działki przebiegają na-
stępujące sieci uzbrojenia terenu: 
wodociągowa, kanalizacyjna, elek-
troenergetyczna. 
Dział III i IV wolne od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązują-
cego od 29 kwietnia 2016 r. miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta (uchwała  
nr XIV/359/2016 Rady Miasta Gliwice 
z 17 marca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 29 marca 2016 r., poz. 1860), przed-
miotowy teren, oznaczony jest sym-
bolem: 22znW, co oznacza: tereny 
zieleni niskiej i wysokiej, dla którego 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe – zieleń niska 
i wysoka, łąki, pastwiska wraz 
z zadrzewieniami;

b) uzupełniające:
• wody powierzchniowe,
• urządzenia wodne, melio-

racji wodnej, przeciwpowo-
dziowe,

• urządzenia przeciwpożaro-
we, w tym zbiorniki przeciw-
pożarowe, 

• uzbrojenie terenu,
• drogi wewnętrzne, dojścia, 

ciągi piesze lub rowerowe.
Zgodnie z Zasadami zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla terenów 
ZNW ustalono zakaz budowy budyn-
ków.
Dodatkowo działka znajduje się 
w granicach:
• strefy „OW” obserwacji arche-

ologicznej, 
• Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych 330 Gliwice,
• udokumentowanego złoża węgla 

kamiennego Gliwice 337 WK.
5. cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 46 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 470,00 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 9 listopada 
2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wy-

działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epide-
mii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłosze-
nia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 4700,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem przele-
wu „Przetarg, dz. nr 289/17, obręb 
Brzezinka, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 3 listo-
pada 2021 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
9 grudnia 2021 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestni-
kom, w terminie do 3 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe – zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym 
terminie jest równoznaczne ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę powierzchnię dział-
ki, nie może ona stanowić nierucho-
mości do odrębnego zagospodaro-
wania, z związku z czym zasadnym 
jest jej zbycie w drodze przetargu 
ograniczonego do właścicieli nie-
ruchomości przyległych, tj. działek  
nr 228, 229, 230, 288/1, 289/16, 290, 
obręb Brzezinka, w celu poprawy wa-
runków zagospodarowania. 
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nie później niż dzień przed wyzna-
czonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w prze-
targu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym 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 dzia-
łalność gospodarczą, należy oka-
zać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej  
(w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospo-
darczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 

dokonana przez komisję przetargową 
na podstawie elektronicznego wypisu 
z księgi wieczystej wg stanu na 3 listo-
pada 2021 r. W przypadku, gdy zapisy 
księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu ograniczonym 
w terminie do 3 listopada 2021 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-4480/2021  
z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę  
nr 289/17, obręb Brzezinka, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej działki, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym 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 zawia-
domi 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 do-
ręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokona-
nie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem 
praw do nieruchomości oraz ujawnie-
niem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4480/2021  
z 5 sierpnia 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej 
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice za-
strzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 
z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zby-
cie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.).
11. W związku z ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego, 
zgodnie z rozdziałem 6a rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 24 wrze-
śnia 2020 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, 
organizator przetargu na okres co 
najmniej 7 dni przed otwarciem prze-
targu może zamieścić w Biuletynie 
informacji Publicznej oraz na stro-
nie urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu), 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.

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

1. lokalizacja: przy ul. Owsianej w Gli-
wicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg da-
nych z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1697, obręb nowe Mia-

sto, kW nr Gl1G/00036863/5, 
użytek dr – drogi, powierzch-
nia gruntu 0,0085 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona w cen-
tralnej części miasta, w odległości  
ok. 1,5 km od Rynku, w dalszej odle-
głości od głównych dróg. Sąsiedztwo 
stanowią: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i wielorodzinna oraz 
drobne punkty handlowo-usługo-
we. Działka w większości porośniętą 
zielenią nieuporządkowaną wysoką 
i niską, w niewielkim fragmencie po-
kryta kostką brukową. Granice działki 
tworzą kształt nieregularny, znacznie 
wydłużony. Dojazd do nieruchomości 
bezpośrednio z drogi publicznej. Dział-
ka ma dostęp do następujących sieci 
uzbrojenia terenu: wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej. W przypadku wystąpienia 
przyłączy kanalizacji deszczowej, któ-
re mogą być zlokalizowane na przed-
miotowej działce, odpowiada za nie 
przyszły nabywca. Dział III i IV wolne 
od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księ-
gi wieczystej, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położo-
na jest przedmiotowa nieruchomość. 
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 18 marca 2006 r. miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmują-
cego Centrum i Śródmieście miasta, 
tzw. Centralne tereny miasta, uchwa-
lonego przez Radę Miejską w Gliwi-
cach uchwałą nr XXXVIII/965/2005  
z 22 grudnia 2005 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lu-
tego 2006 r., poz. 481, działka nr 1697 
znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem: 5 Mn – opisanym jako te-
reny mieszkaniowe o niskiej inten-
sywności zabudowy. Dla ww. terenów 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi 

nieuciążliwe – z wykluczeniem 
lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsz-
tatów powodujących znaczące 
zwiększenie ruchu samochodo-
wego,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, 
budynki pomocnicze z wyjąt-
kiem inwentarskich),

c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Ponadto działka nr 1697 znajduje się 
w granicach:
• strefy „B3” pośredniej ochrony 

konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji (obszar ten 

nie jest obszarem rewitalizacji wy-
znaczonym zgodnie z przepisami 
ustawy o rewitalizacji z 9 paździer-
nika 2025 r.),

• złoża węgla kamiennego „Gliwice”.
5. cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 23 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 240,00 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 9 listopada 
2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się naj-
później 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 (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towa-
rzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 2400,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej, do-
konując 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 1697, obręb Nowe 
Miasto, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 3 listo-
pada 2021 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
9 grudnia 2021 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wskazane 
konto bankowe – zgodnie ze złożo-
ną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym 
terminie jest równoznaczne ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działki oraz jej 
powierzchnię, nie może ona stanowić 
nieruchomości do odrębnego zagospo-
darowania, z związku z czym celowym 
jest zbycie działki w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli 
nieruchomości przyległych, tj. działek  
nr 566, 567, 568, obręb Nowe Miasto, 
na poprawę warunków zagospodaro-
wania tychże nieruchomości. 
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie wy-
wieszona na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie 
później niż dzień przed wyznaczonym 
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 dzia-
łalność gospodarczą, należy oka-
zać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczej),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
dokonana przez komisję przetargową 
na podstawie elektronicznego wypisu 
z księgi wieczystej wg stanu na 3 listo-
pada 2021 r. W przypadku, gdy zapisy 
księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu ograniczonym, 
w terminie do 3 listopada 2021 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-2982/2020  
z 27 października 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego 
prawa własności nieruchomości grun-
towej obejmującej działkę nr 1697, 
obręb Nowe Miasto, położonej w Gli-
wicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej działki, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeże-
niem, 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 pokry-
wa nabywca.
10.4. Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2982/2020  
z 27 października 2020 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na te-
mat warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej  
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
10.8. Sprzedaż odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zby-
cie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.).
11. W związku z ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego, zgod-
nie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości, organizator przetar-
gu na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu może zamieścić 
w Biuletynie informacji Publicznej 
oraz na stronie urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej, wskazując 
w jaki sposób, przy użyciu tych środ-
ków, 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,
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

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
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https://sprzedaz.jazovia.pl/
https://teatr.gliwice.pl/bilety/
https://www.ticketmaster.pl/artist/palmjazz-bilety/1003879
https://www.palmjazz.pl/

