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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

druGa strona w obieKtywie

Od 15 lutego zmieniają się godziny przyjmowania konsumentów przez miejskiego 
rzecznika konsumentów w Gliwicach. Porady dotyczące praw konsumentów będą 
udzielane w następujących godzinach: od poniedziałku do środy od godz. 9.00  
do 16.00, w czwartki od godz. 9.00 do 17.00, w piątki od godziny 9.00 do 15.00. 
Zmiana ma charakter tymczasowy. (fot. Pixabay.com)

Płyta Piotr Schmidt Quartet „Tribute to Tomasz Stańko” została uznana przez 
stowarzyszenie Europe Jazz Network za jeden z najlepszych albumów jazzowych 
wydanych na naszym kontynencie w zestawieniu z lutego 2019! To kolejne wyrazy 
uznania płynące z Europy dla świetnego trębacza z Gliwic. Autorzy rankingu piszą 
w uzasadnieniu, że muzyka w wykonaniu kwartetu jest „rozdzierająca serce, 
melancholijna, pełna smutku i... piękna”. (fot. materiały promocyjne)

Mamy dla was walentynkową niespo-
dziankę! 14 lutego na Rynku pojawi się 
kilkaset czerwonych, serduszkowych ba-
lonów z helem. Zakochani oraz ci, którzy 
nadal szukają swojej drugiej połówki, 
będą mogli zrobić sobie walentynkowe 
selfie w sercu gliwickiej starówki. Szukaj-
cie nas od południa w pobliżu Ratusza. 
Fotki z oryginalnymi serduszkami będzie 
można robić sobie do zachodu słońca. 
Później rozdamy wam balony na pamiąt-
kę. Miasto Gliwice zaprasza! 

Romantyczne zdjęcie możecie również 
zrobić na „moście zakochanych” nad 
Kłodnicą oraz na ławeczce na skwerze 
Doncaster. Firma Odeon zamontowała 
tam wielkie, rozświetlone serca. Będą 
nam świecić do poniedziałku, 18 lute-
go. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice  
/R. Neumann)

Samolot Antonon AN-2, były członek Aeroklubu Gliwickiego, wystąpił w filmie 
„Arktyka”. Obraz właśnie wszedł do kin. Można go zobaczyć między innymi 
w kinie Amok. Jak zaczęła się niespodziewana kariera filmowa wysłużonej 
maszyny? „Antek” trafił z gliwickiego lotniska na plan niemal z marszu, od 
razu po tym, jak został wystawiony na sprzedaż. Brazylijski reżyser Joe Penna 
zaangażował go do roli w swoim filmie. Wymarzony koniec podniebnej kariery! 
(fot. Aeroklub Gliwicki)

Uwaga, konsumenci! Muzyka gliwiczanina podbija Europę

„Antek” z Gliwic zagrał w filmie

Walentynkowa niespodzianka na Rynku 

15 i 16 lutego do godz. 19.00 będzie obowiązywać żałoba narodowa w związku ze śmiercią 
Jana Olszewskiego, premiera RP w latach 1991–1992 i Kawalera Orderu Orła Białego. 
Jan Olszewski (1930–2019) był politykiem, prawnikiem i publicystą. W okresie PRL-u 
był członkiem opozycji demokratycznej. Jako adwokat bronił oskarżonych w procesach 
politycznych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) będzie można wpisać się do księgi kondolencyjnej (czwartek–piątek: godz. 12.00–17.00, 
sobota: godz. 11.00–13.00). (fot. Kancelaria Prezydenta RP)

Uczcimy pamięć Jana Olszewskiego

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

Kolejny ranking potwierdza, że Gliwice to 
jedno z miast o największym potencjale go-
spodarczym i przyjaznych dla biznesu. Nasze 
miasto znalazło się w pierwszej piątce dwóch 
kategorii prestiżowego zestawienia „Polish 
Cities of the Future”.

„Polish Cities of the Future” 
to ranking fDi Intelligence 
(ośrodka inwestycji zagranicz-
nych prestiżowego brytyjskie-
go dziennika ekonomicznego 
Financial Times). 

Gliwice po raz kolejny 
zostały w nim sklasy-
fikowane na wysokich 
pozycjach. 

W aktualnej edycji nasze mia-
sto zostało uznane za jedno 

z pięciu najlepszych średnich 
miast w dwóch kategoriach: 
miasto przyjazne dla biznesu 
oraz miasto o największym 
potencjale ekonomicznym.

Listę finalistów stworzono przy 
użyciu specjalistycznych narzędzi 
online fDi Markets i fDi Bench-
mark. Eksperci porównali kilka-
dziesiąt czynników w 50 miastach 
w pięciu kategoriach: potencjał 
gospodarczy, przyjazność dla biz-
nesu, kapitał ludzki i jakość życia, 
efektywność oraz komunikacja. 

Osobną kategorią była strategia 
przyciągania bezpośrednich in-
westycji zagranicznych. Miasta 

objęte rankingiem zostały sklasy-
fikowane według liczby ludności 
jako duże, średnie lub małe. Pełny 

raport jest dostępny na stronie  
www.fdiintelligence.com.     
 (ap)

Gliwice wśród miast przyszłości

Uczniowie „9” mają superpracownię
Tablica multimedialna, nowoczesne mikroskopy, odczynniki do badań chemicznych i atrakcyjne makiety – 
uczniowie gliwickiej „dziewiątki” mają teraz do dyspozycji nowoczesną i doskonale wyposażoną „zieloną 
pracownię”. Szkoła zdobyła ponad 37 tys. zł w konkursie organizowanym przez WFOŚiGW.

Magda
Są bardzo fajne, 
nowe sprzęty 
i przyrządy, czę-
sto korzystamy 
z tablicy multi-
medialnej.

Ola
Fajne są  globusy, 
na których mo-
żemy rysować. 
Nauka tutaj jest  
przyjemna i cie-
kawa.

Miron
Podoba mi się 
wygląd tej klasy, 
jest bardzo  kolo-
rowa. Możemy tu 
przeprowadzać 
różne ekspery-
menty.

 
Jak nową  

pracownię 
oceniają 

uczniowie?

Oglądaj na
Gliwice.eu
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Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla 
Jana III Sobieskiego jest jednym 
z laureatów konkursu „Zielona 
pracownia 2018”, organizowa-
nego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. To spore 
osiągnięcie, bo o pieniądze na 
utworzenie ekopracowni walczyło 
150 placówek z całego wojewódz-
twa. 

Szkoła wyremontowała we 
własnym zakresie salę lekcyjną, 
a zdobyte fundusze  pozwoliły na 
wyposażenie jej w nowe meble 
oraz nowoczesny sprzęt multime-
dialny i laboratoryjny. Zmieniony 
układ sprzyja kreatywnej pracy 
grupowej. Całkowity koszt utwo-
rzenia ekopracowni wyniósł ok. 
37,5 tys. zł. 

 – Dzieci i nauczyciele  mają do 
dyspozycji wiele ciekawych pomocy 
dydaktycznych, które z pewnością 
uatrakcyjnią prowadzone w pra-
cowni zajęcia. Mamy m.in. bardzo 
dokładne mikroskopy, możemy 
robić ciekawe eksperymenty che-
miczne – wylicza Anna Pomykała, 
dyrektor SP nr 9.

Z ekopracowni będą korzystać 
uczniowie, zarówno podczas lekcji 
przyrody czy geografii, jak i zajęć 
pozalekcyjnych, które dzięki róż-
norodnym i interaktywnym pomo-
com naukowym mogą być jeszcze 
ciekawsze, niż do tej pory. Jej zalety 
będą mogły poznać także dzieci 
przedszkolne, by od najmłodszych 
lat kształtować postawy proekolo-
giczne i prozdrowotne.  
 (aś)

https://www.fdiintelligence.com/
https://youtu.be/2uNImoISscU
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Sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad 300 tys. zł 
przekazała Szpitalowi Miejskiemu Fundacja WOŚP. Prze-
nośny aparat USG, kardiomonitory, pompy infuzyjne, 
otwarty inkubator i inne nowoczesne urządzenia służą 
już najmłodszym pacjentom szpitala.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten 
sprzęt, tym bardziej, że fundacja 
obdarowała nas rekordowo hojnie. 
Z pewnością będzie on często wy-
korzystywany na oddziale – mówi  
dr n. med. Agata Gajewska, or-
dynator Oddziału Pediatrycznego 
Szpitala Miejskiego nr 4. 

Personel oddziału jest szczególnie 
zadowolony z przenośnego aparatu 
do wykonywania badań ultrasono-
graficznych. Dotąd takiego sprzętu 
na pediatrii nie było, a teraz badania 
USG można wykonywać przy łóżku 
małego pacjenta, przez całą dobę. 

Wśród przekazanych przez Funda-
cję urządzeń znajdują się również: 

aparat EKG, pulsoksymetr, lampy 
do fototerapii noworodków, otwar-
ty inkubator, kardiomonitory oraz 
pompy infuzyjne, które ułatwiają 
podawanie dzieciom precyzyjnie 
odmierzonych dawek leków. 
Rodzice pacjentów z pewnością 
ucieszą się z rozkładanych foteli, 
na których będą mogli w razie 
potrzeby wygodnie czuwać przy 
swoich pociechach. 

Warto przypomnieć, że Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wsparła gliwicki szpital 
w 2003 r. Oddział Pediatryczny 
otrzymał wówczas pompy in-
fuzyjne, ssaki elektryczne i aparat 
EKG.  (aś)

Sprzęt od WOŚP-u za 300 tys. zł

Od początku roku z nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego 
może skorzystać każdy mieszka-
niec, którego nie stać na płatne 
porady. Wystarczy złożyć stosow-
ne oświadczenie. Udzielanie po-
rad odbywa się w wyznaczonych 
punktach w Gliwicach według 
kolejności zgłoszeń. 

Termin wizyty należy umawiać 
pod nr. tel. 517-081-054, od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.30–10.30.

Osobom ze znaczną niepełno-
sprawnością ruchową, które 
nie mogą stawić się w wybra-
nym punkcie osobiście, a tak-
że osobom doświadczającym 
trudności w komunikowaniu 
się, może być udzielana nie-
odpłatna pomoc prawna także 
poza punktem albo za pośred-
nictwem środków porozumie-
wania się na odległość.

Punkty obsługiwane przez rad-
ców prawnych i adwokatów:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

filia w Sośnicy, ul. Reymonta 
18 (radcy prawni) – ponie-
działek–piątek w godz.11.00–
15.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9 (adwo-
kaci) – poniedziałek–piątek 
w godz. 14.00–18.00

3. Gliwicki Ośrodek Integracji 
Niepełnosprawnych, ul. Zwy- 
cięstwa 34 (radcy prawni  
i adwokaci) – poniedziałek–
wtorek w godz. 8.00–12.00, 
środa–czwartek w godz. 
12.30–16.30

NIEODPŁATNA  
POMOC PRAWNA
Gliwickie punkty prowadzone 
przez Fundację Togatus Pro 
Bono z siedzibą w Olsztynie przy 
ul. Warmińskiej 7/1, obsługiwa-
ne przez adwokatów i radców 
prawnych:

1. Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, ul. Partyzantów 
25 – poniedziałek–piątek 
w godz. 13.15–17.15

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, ul. Kopernika 63 – po-
niedziałek–piątek w godz. 
15.00–19.00

NIEODPŁATNE  
PORADNICTWO  
obywatelsKie
Gliwickie punkty prowadzone 
przez Stowarzyszenie na rzecz 
Rodziny z siedzibą w Chorzo-
wie przy ul. Omańkowskiej 1, 
obsługiwane przez adwokatów 
i radców prawnych:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych Specjalnych nr 7, ul. Gie-
rymskiego 7 – poniedziałek–
piątek w godz. 15.00–19.00

2. Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, ul. Partyzantów 
25 – poniedziałek–piątek 
w godz. 9.00–13.00.  
 (zd/kik)

darmowa 
pomoc 
prawna

nowoczesny
tomograf
w szpitalu

Jak radzić sobie w gąszczu zmieniających się przepisów? Jak rozstrzy-
gnąć wątpliwości prawne, związane na przykład z przekształceniem 
użytkowania wieczystego we własność? Szukając konsultacji przy 
załatwianiu różnych spraw, warto pamiętać, że w Gliwicach działa aż  
7 punktów udzielających  nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego.

AKTUAlNOŚCI

Szybsze i dokładniejsze badania, a co najważniejsze z mniejszą 
dawką promieniowania – to tylko niektóre możliwości, jakie 
stwarza nowoczesny tomograf komputerowy. Od stycznia 
nowy sprzęt działa w Szpitalu Miejskim nr 4. 

Nowy aparat Philips Ingenuity 
Core 64  pozwala na wykonywa-
nie szerszego spektrum badań 
niż poprzedni, którym dyspo-
nował szpital. Przede wszyst-
kim jednak działa szybciej i jest 
bezpieczniejszy dla pacjentów. 

Zastosowana technologia po-
zwala bowiem na obniżenie 
dawki promieniowania nawet 
o 60–80 proc. przy jednoczesnej 
poprawie wykrywalności. Dzię-
ki zaawansowanej wizualizacji 
szczegółów zapewnia pewność 
rozpoznań. 

– Jest to bardzo nowoczesny 
sprzęt, który nie ustępuje ja-
kością aparatom wykorzysty-
wanym obecnie w Europie i na 

świecie – podkreśla lek. med. 
Dariusz Kucharski, kierownik 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
w gliwickim szpitalu. 

Nowy tomograf służy do diagno-
zowania wielu schorzeń, między 
innymi neurologicznych, układu 
pokarmowego, naczyniowych 
(z pominięciem serca i naczyń 
wieńcowych) czy układu kost-
no-stawowego. 

Pacjenci mogą skorzystać z ba-
dań zarówno w ramach kontrak-
tu z NFZ, jak i usług komercyj-
nych. Szpital zapewnia, że czas 
oczekiwania jest krótki. Nowy 
tomograf został zakupiony dzięki 
wsparciu finansowemu miasta. 
 (aś)
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zdrowie

Radni apelują do ministra
Pomimo protestów zaniepokojonych mieszkańców, wielu składanych przez NFZ obietnic oraz nieustających apeli władz 
Gliwic o ich spełnienie, Szpital Miejski nadal nie ma kontraktu z funduszem na leczenie chorób serca. lekarze ratu-
ją życie pacjentów, a straty placówki z powodu braku finansowania koniecznych zabiegów wynoszą ponad 9 mln zł.  
Kolejny apel o podjęcie działań w tej sprawie skierowali do ministra zdrowia i prezesa NFZ gliwiccy radni.

Szpital wciąż bez kontraktu na kardiologię inwazyjną

Po proteście na Rynku, w któ-
rym wzięło udział prawie 800 
mieszkańców Gliwic i powiatu, 
w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim odbyło się spotkanie doty-
czące leczenia kardiologicznego 
w Szpitalu Miejskim nr 4. W roz-
mowach, oprócz wojewody Ja-
rosława Wieczorka, uczestniczył 
także m.in. zastępca dyrektora 
Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ ds. medycznych Piotr 
Nowak, zastępca prezydenta 
Gliwic Krystian Tomala, prezes 
szpitala Renata Bryła oraz kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie 
kardiologii prof. Krystian Wita. 
Niestety, nie przyniosło ono 
rozstrzygnięcia w tej niezwykle 
ważnej dla gliwiczan sprawie.

– Szkoda, że w tak oczywistej i me-
rytorycznie uzasadnionej sprawie, 
tzn. kontraktu dla naszego szpitala 
na kardiologię inwazyjną do tej 
pory nie zapadła w NFZ pozytywna 
decyzja. Ostatnie spotkanie u wo-
jewody śląskiego, m.in. z przedsta-
wicielem NFZ, nic w tej sprawie nie 
zmieniło – mówił Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic. 

Jego zdaniem podczas spotkania 
niepotrzebnie przekonywano 
przedstawicieli gliwickiego sa-
morządu do programu KOS-za-
wał, ponieważ szpital miejski 

w ubiegłym roku złożył wniosek 
o podpisanie umowy na tego 
rodzaju świadczenia.

– Nie wierzę w żadne 
obietnice składane przez 
NFZ, bo tych było już 
bardzo wiele. Na dzień 
dzisiejszy nic w sytuacji 
kardiologii w Gliwicach 
nie zmieniło się – podsu-
mował spotkanie  
Krystian Tomala.

Zastępca prezydenta Gliwic po-
dziękował wojewodzie za zor-
ganizowanie spotkania i wyraził  
nadzieję, że gliwicki szpital pod-
pisze umowę z NFZ na program 
KOS-zawał, co będzie krokiem 
w dobrym kierunku.

Na ostatniej sesji gli-
wiccy radni zaapelowali 
do ministra zdrowia 
i prezesa NFZ o podjęcie 
działań zmierzających 
do finansowania przez 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia świadczeń kar-
diologii inwazyjnej na 
terenie miasta. 

– Rozmowy z NFZ-em na temat 
finansowania gliwickiej kardio-
logii trwają już od dwóch lat, 
bez powodzenia. Jaki będzie 
efekt aktualnie toczonych roz-
mów z funduszem? Nie wiemy. 
W związku z tym ten apel jest 
bardzo potrzebny – przekonywał 
podczas dyskusji przewodniczący 
Rady Miasta Marek Pszonak. 

– Straciliśmy już zaufanie do ust-
nych obietnic – mówiła Ewa Po-
tocka, wiceprzewodnicząca RM. 
Apel w formie uchwały został 
przyjęty jednogłośnie. W ramce 
poniżej publikujemy jego treść.   
 (ap/nd)

APEl RADY MIASTA GlIWICE DO MINISTRA ZDROWIA  
I PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

o podjęcie działań zmierzających do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń kardiologii in-
wazyjnej na terenie miasta Gliwice i zapłatę za wykonane przez Szpital Miejski nr 4 świadczenia ratujące życie. 
W czerwcu 2017 roku uruchomiono w Gliwicach nowoczesną pracownię kardiologii inwazyjnej, w 100% sfinansowaną z budżetu Miasta Gliwice, która 
zgodnie z zapewnieniami NFZ miała otrzymać finansowanie. Dzięki tej inwestycji  pacjenci  z chorobami serca mogą otrzymać fachową, specjalistyczną 
pomoc na miejscu w Gliwicach.

Przed otwarciem pracowni pacjenci z Gliwic i powiatu gliwickiego z zawałem serca byli leczeni inwazyjnie rzadziej, a pomoc im była udzielana średnio 
45 minut później niż przeciętne wartości dla województwa śląskiego.

Od początku funkcjonowania pracowni kardiologii inwazyjnej wykonano ponad 2500 zabiegów ratujących życie, a obowiązkiem szpitala było ich 
udzielenie. Na chwilę obecną dług NFZ z tego tytułu wynosi ponad 9 mln złotych! Taka sytuacja poważnie zagraża dalszemu funkcjonowaniu szpitala. 
Nadal też wbrew wcześniejszym obietnicom, szpital nie ma zapewnionego przez NFZ finansowania świadczeń kardiologii inwazyjnej.

Kwestią oczywistą jest, że w przypadku chorób serca, niezwykle istotny jest dostęp do najlepszych możliwych środków znanych współczesnej medy-
cynie, znajdujących się możliwie blisko miejsca zamieszkania.

Z Map Potrzeb Zdrowotnych wynika jednoznacznie (biorąc pod uwagę strukturę ludności, wiek, płeć, miejsce zamieszkania), że od 2016 roku do  
2029 roku prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na procedury realizowane w pracowniach hemodynamicznych o 14%.

Miasto Gliwice oraz powiat gliwicki łącznie liczą ok. 300 tys. mieszkańców, którzy podobnie jak większość mieszkańców województwa śląskiego, ze 
względu na stopień zanieczyszczenia powietrza są bardziej zagrożeni chorobami serca. W tej sytuacji kwestia zasadności funkcjonowania w Gliwicach 
oddziału mogącego szybko i fachowo leczyć choroby serca nie może budzić żadnych wątpliwości!

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o podjęcie wszelkich działań zmierzających do zakontraktowania w Gliwicach świadczeń kardiologii inwazyjnej 
oraz zapłatę za świadczenia już wykonane.
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Politechnika Śląska rozpoczęła współpracę z liderem branży informatycznej – spółką Asseco Data Systems. Nowi partnerzy mają współdziałać 
przede wszystkim na płaszczyźnie dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej. Porozumienie zostało podpisane 6 lutego na gliwickiej uczelni. 

To świetna wiadomość dla stu-
dentów i doktorantów. Umowa 
o współpracy zaczęła obowiązy-
wać z dniem podpisania, zatem 
już mogą starać się o praktyki 
i staże w spółce, a także pisać 
prace dyplomowe oraz doktor-
skie na tematy związane z jej 
działalnością. Po ukończeniu 
studiów mają także szansę zasilić 
kadry Asseco Data Systems. Dla 
zainteresowanych organizowane 
będą również staże absolwenckie 
i pracownicze. 

– Branża informatyczna jest 
obecnie najszybciej rozwijającą 
się gałęzią przemysłu pod wzglę-
dem tworzonych miejsc pracy, 
a także udziału w rynku pracy. 
Jest więc naturalne, że nasza 
uczelnia, kształcąc informatyków, 
poszukuje również partnerów 
wśród firm informatycznych. 
Z punktu widzenia przyszłego 
absolwenta bardzo ważny jest 
kontakt z przyszłym pracodawcą 
i praktyczne wypracowywanie 
tych cech, które są niezbędne 
w przyszłym środowisku pracy – 

komentuje podpisanie umowy 
rektor Politechniki Śląskiej, prof. 
Arkadiusz Mężyk. 

To będzie prawdziwa inwestycja 
w wiedzę! Oprócz praktyk i sta-
żów, gliwicka uczelnia i firma 
Asseco zamierzają uruchomić 
wspólne studia MBA z zakre-
su cyberbezpieczeństwa oraz 
zarządzania szkołą wyższą i za-
rządzania projektami, a także 

organizować przedsięwzięcia 
promujące informatykę, m.in. 
konkursy i szkolenia. Planowana 
jest także realizacja wspólnych 
projektów badawczych.

– Jestem dumny z tego, że za-
ufała nam kolejna prestiżowa 
polska uczelnia. Współpraca 
z Politechniką Śląską to dla 
nas możliwość realizowania 
wielu cennych projektów 

naukowo-badawczych wy-
korzystujących innowacyjne 
technologie. Bardzo cieszy nas 
też fakt, że uzupełni ona proces 
kształcenia studentów o cenne 
doświadczenie zdobyte podczas 
praktyk i stażów zawodowych 
z zakresu informatyki – podkre-
śla wiceprezes zarządu Asseco 
Data Systems, Daniel Lala.

Wydarzeniu towarzyszyła uroczy-
sta gala podsumowująca Śląski 

Ranking Liceów i Techników 
Perspektywy 2019. 

Wśród szkół technicznych 
bezkonkurencyjne okazało się 
Technikum nr 1 w ZS Techniczno-
-Informatycznych w Gliwicach. 
W grupie liceów na 7. pozycji 
w śląskim rankingu Perspektyw 
uplasowało się gliwickie Liceum 
Ogólnokształcące FILOMATA, a na 
13. pozycji – I LO im. E. Dembow-
skiego w ZSO nr 10. (kik)

biznes i nauKa

Do końca pierwszego kwartału 2021 r. w Nowych 
Gliwicach powstanie obserwatorium astrono-
miczne. Znajdzie się ono na dachu Centrum 
Badawczo-Rozwojowego (CBR) gliwickiej firmy 
KP labs. Obserwatorium służyć będzie pracow-
nikom firmy m.in. do nawiązywania łączności 
z budowanym przez nich satelitą Intuition-1.
Pracownicy gliwickiej firmy  
KP LABS, zajmującej się tworze-
niem zaawansowanych rozwiązań 
dla przemysłu kosmicznego w ra-
mach konsorcjum FP Space, mają 
się przenieść do nowej siedziby do 
końca pierwszego kwartału 2021 r.  
Będą mieli do dyspozycji ponad  
2 300 m2. 

W nowym budynku oprócz kla-
sycznych przestrzeni biurowych 
znajdą się specjalistyczne po-
mieszczenia i laboratoria, m.in 
planowania i kontroli misji, ucze-
nia maszynowego czy analizy zdjęć 
satelitarnych oraz cleanroom, czyli 
pomieszczenie o kontrolowanych 
parametrach środowiskowych. 

Na dachu budynku powsta-
nie obserwatorium astrono-
miczne z kopułą o średnicy 
4,5 m oraz zielony taras 
widokowy o powierzchni 
100 m2. 

Obserwatorium posłuży do 
obserwacji nieba oraz na-
wiązywania dwustronnej 
łączności laserowej z satelitą 
budowanym przez specjalistów 
z KP LABS w ramach projektu 
Intuition-1. 

– Precyzyjną obserwację nieba 
umożliwi teleskop, który przy 
pomocy specjalnego modułu 
ma również pozwolić na na-
wiązanie komunikacji z satelitą 
– tłumaczy Rafał Żogała, Project 
Manager w KP LABS. 

KP LABS działa w Gliwicach 
od 2016 r. Spółkę założyła 
grupa inżynierów związanych 
z Politechniką Śląską, którzy 
dostrzegli potencjał tkwiący 

w połączeniu ich naukowych 
pasji i biznesu. Flagowym pro-
jektem KP Labs jest obecnie 
misja Intuition-1, której celem 
jest zbudowanie i wyniesienie 
na orbitę satelity wyposażo-
nego w niezwykle wydajny 
komputer, który dzięki sztucz-
nej inteligencji i precyzyjnemu 
obrazowaniu będzie w stanie 
rejestrować obraz Ziemi z or-
bity, przetwarzać zebrane in-
formacje o monitorowanych 
obszarach i zdarzeniach i wy-
słać je do analizy.

Projekt CBR, pod nadzorem 
Grzegorza Szymczaka, przy-
gotowało gliwickie biuro 
projektowe MFA STUDIO  
Sp. z o.o.  (mf)

Inwestują w wiedzę

nieziemski projekt dla kosmicznej  
firmy z Gliwic
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Umowę podpisali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mę-
żyk oraz prezes zarządu Asseco Data Systems Andrzej Dopierała

Podczas gali na Politechnice Śląskiej wyróżniono 15 najlepszych 
liceów i 15 najlepszych techników z województwa śląskiego. 
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„Geodezyjny sklep internetowy” 
Urzędu Miejskiego dostępny jest 
pod adresem zasobgeodezyjny.
gliwice.eu. Za jego pośrednic-
twem można zamówić – w wer-
sji papierowej lub elektronicznej 
– wypisy z odpowiednich reje-
strów dla działek, budynków i lo-
kali, wyrysy z mapy ewidencyj-
nej, mapy zasadnicze oraz wiele 
innych dokumentów i danych. 

Dla skorzystania z niektórych 
funkcjonalności, np. zamówie-
nia wypisu z ewidencji gruntów 
i budynków wraz z danymi 
podmiotowymi czy pobrania 
dokumentów w wersji elek-
tronicznej, konieczne jest 
logowanie za pomocą Profilu 
Zaufanego. Najłatwiej można 
go uzyskać za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej. 
Można także wykorzystać do 
tego celu stronę internetową 
Profilu Zaufanego pz.gov.pl. 
Niektóre dokumenty, np. mapę 

zasadniczą lub mapę ewiden-
cyjną, można zamówić również 
bez logowania za pomocą PZ. 

Po złożeniu zamówienia sklep 
obliczy i wyświetli należną opła-
tę oraz pozwoli na jej natych-
miastowe uregulowanie poprzez 
portal płatności elektronicznych 
BlueMedia.

Bezpłatne  
ciekawostki

Warto wiedzieć, że w Geode-
zyjnym Sklepie Internetowym 
znaleźć można także niezwykle 
ciekawe, a przede wszystkim 
bezpłatne dodatki. Portal „Gli-
wice 3d” to kartometryczny 
(dający możliwość dokonywa-
nia pomiaru) model 3d Gliwic, 
z opcją przeglądania cieniowa-
nej rzeźby terenu. 

Z kolei portal „Ukośne.pl” – to 
kartometryczny widok zagospo-

darowania miasta z perspektywy 
ukośnej, wraz z możliwością jed-
noczesnego oglądania obiektów 
w osobnych oknach z różnych 
kierunków.

Kolejną ciekawostką jest por-
tal „retromapy”, w którym 
za pomocą suwaka w dwóch 
częściach ekranu można po-
równywać fragmenty miasta 
odwzorowane na ortofotomapie 
w latach 2003–2018.

instrukcja  
pomoże

Szczegółowe omówienie pro-
cedury korzystania z zasobów 
Wydziału Geodezji i Kartografii 
jest zawarte w regulaminie skle-

pu, dostępnym w wyskakującym 
okienku tuż po uruchomieniu 
strony lub w instrukcji obsługi, 
która poprowadzi nas krok po 
kroku po portalu. Dostępna jest 
ona w prawym górnym rogu. 
Wystarczy nacisnąć ikonę znaku 
zapytania. 

 – Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z naszego sklepu 
internetowego. Stale monitoru-
jemy serwis i dokładamy starań, 
aby dynamicznie nadążał za po-
trzebami klientów, tym bardziej, 
że liczba osób korzystających 
z usługi stale rośnie – komentuje 
Grzegorz Karkowski, zastępca 
naczelnika Wydziału Geodezji 
i Kartografii. 
 (mw)

W „Geodezyjnym sklepie internetowym” dostępne są m.in. wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, 
a także wiele innych dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii 
Urzędu Miejskiego. Sklep umożliwia również szybkie uiszczenie koniecznych opłat i oferuje ciekawe, bezpłatne 
dodatki. Z tego wygodnego narzędzia skorzystało już ponad 100 użytkowników! 

TO WARTO WIEDZIEć

Podstawowym aktem prawnym re-
gulującym na poziomie kraju kwe-
stię inicjatyw lokalnych jest ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Zgodnie z przepi-
sami, Gliwicka Inicjatywa Lokalna 
w szczególny sposób promować 
będzie bezpośrednie zaangażowa-
nie wnioskodawców w realizację 

zadań publicznych. Mieszkańcy 
będą mogli zgłaszać swoje po-
mysły, które muszą mieścić się 
w katalogu zadań wskazanych we 
wspomnianej powyżej ustawie. 

Miasto zaplanuje na realizację po-
mysłów określoną kwotę i zaoferuje 
swoją pomoc dla najlepszych pro-
pozycji. Aby ubiegać się o wsparcie 
miasta dla inicjatywy lokalnej, ko-

nieczne będzie włączenie się wnio-
skodawców w realizację zadania. 
Można będzie zadeklarować świad-
czenie pracy społecznej, świadcze-
nia pieniężne lub rzeczowe.  

KROK PO KROKU

W uchwale Rady Miasta Gliwice 
nr III/58/2019 z 7 lutego 2019 r. 
w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lo-

kalnej określono tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków (dokument 
dostępny jest m.in. na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu w dziale 
„Gliwicka Inicjatywa Lokalna” oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w dziale „Inicjatywa lokalna”). 

Kolejnym krokiem będzie 
opracowanie szczegółowej pro-

cedury, formularzy wniosków 
i harmonogramu działań w 2019 
roku, który ma być podany do 
wiadomości 30 kwietnia. Wtedy 
wskazany zostanie m.in. termin 
oceny wniosków, stanowiącej 
podstawę wyboru zadań do 
realizacji.  
 (al)

z miasta

Zamów mapę przez internet 

spory ruch w technoparku

Przygotowania w toku 
Na ostatniej sesji miejscy radni jednogłośnie podjęli, zaproponowaną przez prezydenta Gliwic, uchwałę w sprawie 
Gliwickiej Inicjatywy lokalnej. Daje ona kolejną możliwość bezpośredniego współdziałania miasta z mieszkańcami 
i stwarza szansę czynnego uczestniczenia gliwiczan w życiu samorządu lokalnego. Jest uzupełnieniem dotychczasowej 
oferty Gliwic w zakresie partycypacji społecznej, w tym zwłaszcza Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
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https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home
https://pz.gov.pl/pz/index
https://gliwice.eu/
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KONSUlTACJE / OGŁOSZENIA

Podczas prac nad ostatnimi zmianami statutów osiedli (w pierwszej 
połowie 2018 roku) przedstawiciele Rad Osiedli i radni Rady Miasta 
zgłosili postulat zmiany nazw „osiedla” na „dzielnice”. 

Ich zdaniem „osiedla”, utożsamiane potocznie z jed-
nolitą zabudową mieszkaniową, powinny zostać 
zastąpione przez „dzielnice”, dużo lepiej oddające 
zróżnicowanie poszczególnych części miasta pod 
względem historycznym, funkcjonalnym, społecz-
nym i architektonicznym.

W pierwszej kolejności konieczna była zmiana Sta-
tutu Miasta w tym zakresie. Nastąpiło to w grud-
niu. Rada Miasta uchwaliła wówczas 
nowy Statut Miasta, w którym 
jednostki pomocnicze nazwa-
no dzielnicami. – W kolejnym 
etapie działań zmierzają-
cych do ujed-

nolicenia nazewnictwa jednostek pomocniczych 
w Gliwicach konieczne jest dokonanie zmian 
statutów osiedli, polegających na wprowadzeniu 
do nich nowej nazwy – zaznacza sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński. 

Zmiana statutów osiedli musi być poprzedzona 
przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczone jest 
w ramce poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do wyrażania swoich 
opinii w tej sprawie.  

 (BP/kik)

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Kozielskiej 43 w Gliwicach wraz z wpro-
wadzeniem C.O. i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej oraz 

rozbiórki budynku gospodarczego.
Termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Na podstawie uchwały nr III/56/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r. Prezydent Miasta 
Gliwice ogłasza konsultacje z mieszkańcami Gliwic w sprawie zmian w statutach osiedli w Gliwicach.

Przedmiotem konsultacji jest zmiana statutów osiedli,  
polegająca na zmianie nazw jednostek pomocniczych 

miasta z „Osiedli” na „Dzielnice”.
Aby zmiana ta nastąpiła formalnie, należy w uchwałach od nr XXXIX/854/2018 do nr XXXIX/874/2018 
Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutów osiedlom użyte w różnych 
przypadkach wyrazy „Osiedle” zastąpić użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dzielnica”.
Zainteresowani mieszkańcy Gliwic mogą złożyć swoje opinie dotyczące proponowanej zmiany 
statutów w terminie do 4 marca 2019 r., w formie pisemnej:
• listownie – na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Rady Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
• pocztą elektroniczną – na adres: br@um.gliwice.pl 
• bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 

w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A w godzinach urzędowania.
O dacie złożenia opinii w terminie decyduje data ich doręczenia do siedziby Urzędu Miejskiego 
lub jego filii.
Mieszkańcy Gliwic, którzy zgłoszą swoje opinie, zobowiązani są podać swoje imię i nazwisko oraz 
adres zamieszkania. 
Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach zamieszczo-
na jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.bip.gliwice.eu),  
w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli” oraz w zakładce „Konsultacje Społeczne”.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego przy ul. Kozielskiej 54 w Gliwicach 

wraz z wprowadzeniem C.O.  
z sieci ciepłowniczej miejskiej.

Termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego przy ul. Kozielskiej 56 w Gliwicach

wraz z wprowadzeniem C.O.  
z sieci ciepłowniczej miejskiej.

Termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy i remontu pomieszczenia piwnicy 
celem adaptacji na wymiennikownię w budynku przy  

ul. lotników 31 w Gliwicach, wykonanie dobudowy przewo-
dów kominowych dla potrzeb lokali mieszkalnych, przebudo-

wy i remontu łazienek, wprowadzenia C.O. i C.W.U.  
z sieci, przebudowy i remontu wewnętrznej instalacji gazowej 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych  
przy ul. lotników 25-31 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 15 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy i remontu pomieszczenia piwnicy 
celem adaptacji na wymiennikownię w budynku przy ul. lotni-
ków 35 w Gliwicach, wykonanie dobudowy przewodu komino-
wego dla potrzeb lokalu mieszkalnego przy ul. lotników 35/1 
w Gliwicach, przebudowy i remontu łazienek, wprowadzenia 

C.O. i C.W.U. z sieci, przebudowy i remontu wewnętrznej  
instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 

przy ul. lotników 33, 35, 37 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 15 lutego 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Kozielskiej 26 w Gliwicach, wprowadzenia 

C.O. i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej, wbudowania 
łazienek, wykonania izolacji przeciwilgociowych i termicznych, 

uporządkowania przewodów kominowych oraz rozbiórki  
budynku gospodarczego od strony podwórka.

Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 15 lutego 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

komunikaty„dzielnice”  
zamiast „osiedli”? 

zmiany w statutaCH osiedli w GliwiCaCH –  
KonsultaCJe

https://bip.gliwice.eu/
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SPORT

20-letni napastnik jest wychowankiem 
Lecha Poznań, gdzie przeszedł przez 
wszystkie szczeble klubowej akademii. 
W obecnym sezonie Lotto Ekstraklasy 
wystąpił w dziesięciu spotkaniach, 
w których strzelił dwie bramki. W trak-
cie swojej kariery grał również w Pod-
beskidziu Bielsko-Biała. 

Tomczyk jest aktualnym reprezentantem 
Polski U-21. Razem z młodzieżową kadrą 

narodową wywalczył awans na tegorocz-
ne mistrzostwa Europy. 
 (GKS Piast SA)

„Młodzieżowiec”  
w Piaście

3:0 siatkarki AZS Politechniki Śląskiej Gliwice pokonały WTS Włocła-
wek. Nasze siatkarki wróciły z kompletem punktów i bez straty seta.
Gliwiczanki szybko objęły prowadzenie 7:3, 
a następnie wypracowały jeszcze większą 
przewagę, wygrywając tę część meczu 
25:16. W drugim secie włocławianki dopro-
wadziły do stanu 10:11, ale siatkarki z Gliwic 
mogły się czuć zagrożone tylko przez chwilę. 
Dzięki dobrej grze, tego seta Akademiczki 
wygrały 25:14. Od początku trzeciej odsło-

ny nadawały ton grze i wydawało się, że 
równie  gładko wygrają i tę część meczu. 
Włocławianki zdobyły jednak cztery punkty 
z rzędu i wygrana zaczęła się wymykać z rąk 
gliwiczankom. Na szczęście po wznowieniu 
gry błąd popełniły gospodynie, co przełożyło 
się na 25 punkt dla AZS-u i wygraną 3:0.  
 (muz/mf)

Futsaliści Piasta rozegrali trzeci w tym roku mecz i odnotowali trzeci 
sukces. Podopieczni Klaudiusza Hirscha potwierdzili swoją klasę, po-
konując Red Dragons Pniewy 5:1.

Bramki dla Piasta strzelili jeszcze: Sebastian 
Szadurski, Sergio Parra i Douglas Ferreira. 
Honorowego gola dla gości zdobył Dominik 
Solecki. Dzięki zwycięstwu nad Red Dra-

gons i kolejnym trzem zdobytym punktom 
Piast przesunął się na szóstą lokatę w tabe-
li. W najbliższą sobotę gliwiczanie zagrają 
na wyjeździe z FC Toruń.  (mf)

3:0 dla naszych!

Ferie na sportowo

Bilety na mecz piłki ręcznej Polska-Niemcy aż o 50% taniej będzie 
można kupić w piątek w kasach Areny Gliwice. To specjalna pro-
mocja dla mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego.
10 kwietnia reprezentacja Polski piłkarzy 
ręcznych zmierzy się na parkiecie Areny 
Gliwice z Niemcami w kwalifikacjach Mi-
strzostw Europy 2020. Początek meczu 
zaplanowano na godzinę 18:00. Przed 
spotkaniem Polska – Niemcy  dojdzie do 
towarzyskiego starcia drugich reprezentacji 
obu krajów.

A już w najbliższy piątek, 15 lutego miesz-
kańcy Gliwic i powiatu będą mogli kupić 
bilety na to wielkie sportowe wydarzenie 

aż o 50% taniej! 1 000 wejściówek w tej 
cenie będzie dostępnych w kasach Are-
ny Gliwice od godz. 16.00. To specjalna 
promocja przygotowana przez operatora 
obiektu oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Od 18 do 28 lutego wejściówki w sprze-
daży online dostępne będą z 10% zniżką. 
Bilety w cenach regularnych ( 29 zł, 59 zł, 
99 zł i 119 zł) do nabycia od 1 marca na 
portalu Eventim.pl. Więcej informacji na 
stronie arenagliwice.com. (ap)

Jesteś z Gliwic? 
Wchodzisz taniej! 
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          Paweł Tomczyk
napastnik

Paweł Tomczyk został wypoży-
czony do Piasta Gliwice z lecha 
Poznań. 20-letni napastnik będzie 
występował w Niebiesko-Czer-
wonych do końca bieżącego se-
zonu z możliwością przedłużenia. 
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Futsaliści  
niepokonani!

Czterech młodych zawodników jiu jitsu brazylijskiego z gliwickiego klubu 
Kodokan, pod okiem Mariusza i Łukasza Ważnych, wróciło z medalami 
z Pucharu Polski 2019 w Jeleniej Górze. 
I miejsce zdobył Mateusz Chrobak, II 
miejsce – Patrycja Matejczuk oraz Wojtek 
Gołąb, a III – Sebastian Sołtysiak. Podczas 
mistrzostw godnie reprezentowali klub 
również Maciej Schlifka i Igor Majewski. 
Klub ma również sukcesy w kickboxingu 

– w minioną sobotę Piotr Andrzejewski 
zdobył międzynarodowe mistrzostwo 
Polski, a Tymoteusz Walczak – wicemi-
strzostwo Polski. Trzecie miejsce wywal-
czył najmłodszy w klubie zawodnik muay 
thai – Alessandro Kłobucki.  (mf)

Brawo Kodokan!

Futsal, judo, koszykówka? A może 
trening bokserski, szaleństwa na 
rolkach albo gra w tchoukball? 
Arena Gliwice zaprasza na ferie!
Ferie pełne energii i ruchu – to propo-
zycja na zimową labę dla najmłodszych 
(i nie tylko). Pod okiem profesjonalnych 
instruktorów dzieci połkną sportowego 
bakcyla. Informacje o cenach wejśció-
wek na treningi biegowe, rolkowisko 
i Chwyciarnię oraz rozkład zajęć z in-
struktorami jest dostępny na stronie  
arenagliwice.com. (mm) fo
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https://www.eventim.pl/
https://arenagliwice.com/
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OGŁOSZENIA

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości do:

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

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmieście, położona w Gliwi-
cach przy ul. Daszyńskiego, stanowiąca własność 
Miasta Gliwice, o pow. gruntu 0,2690 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00036169/0.

termin przetargu: 26 lutego 2019 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 32 410,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lutego 2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości: 

• dz. nr 356, obręb Podlesie, ul. Tarnogórska,  
o pow. gruntu 0,0560 ha, zabudowana budynkiem 
garażu o pow. 9,49 m², KW Gl1G/00032440/6, 
użytek: B – tereny mieszkaniowe.

termin przetargu: 27 lutego 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie 
z art. 43.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r. 
------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona  
w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stano-
wiąca własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 
0,2740 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00044877/5.

termin przetargu: 5 marca 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 404 800,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 40 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lutego 2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie:

• prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4, 
stanowiącego własność Skarbu Państwa, o po-
wierzchni użytkowej 30,04 m2, wraz z przynależ-
ną piwnicą o powierzchni 2,41 m2, usytuowanego  
w budynku przy ul. Józefa Rostka 7, wraz z udzia-
łem wynoszącym 1337/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie własności 
gruntu obejmującego działkę geodezyjną  
nr 214 w obr. Podlesie, objętą księgą wieczystą 
nr Gl1G/00121580/0, o powierzchni 817 m2.

termin przetargu: 5 marca 2019 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 106
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
89 650,00 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) niniejsza transakcja 
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Termin oględzin lokalu: 18 lutego 2019 r., w godz. 14.30–15.00.
wadium: 8 965,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 lutego 2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną dz. nr 129, obręb Przyszówka,  
o powierzchni 0,0346 ha, KW Gl1G/00138443/0, 
położonej przy ul. Piaskowej.

termin przetargu: 13 marca 2019 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 500,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 7300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 marca 2019 r.

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

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków 

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

niERuCHomoŚCi

niERuCHomoŚCi

ogłoszEnia RóżnEkomunikaty

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Gliwice (tekst jednolity: uchwała XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z 7 września 2017 r.),  

w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie miesz-
kania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu do 31 grudnia 2005 r., do dokonania obowiązku 
aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o jego wynajęcie.
Druki oświadczeń dostępne będą:
● w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
● w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
● na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą 
przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby, które nie dokonają aktualizacji złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

wynajęcia:
• nr 9 i 10 do 26 lutego 2019 r.

sprzedaży:
• nr 730 i 729 do 20 lutego 2019 r.

PREzyDEnt miasta gLiWiCE
inFoRmuJE,

niERuCHomoŚCi na sPRzEDaż

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204  
z późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

sprzedaży, stanowiące własność miasta Gliwice:
• nr 20/2019 do 25 lutego 2019 r. 

wydzierżawienia, stanowiące własność miasta Gliwice:
• nr 21/2019 do 25 lutego 2019 r.

oddania w użyczenie, stanowiące własność miasta Gliwice:
• nr 7/2019 do 21 lutego 2019 r.

PREzyDEnt miasta gLiWiCE
inFoRmuJE,

Przypominamy podmiotom obowiązanym do ponoszenia  
opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji  

terenowej o obowiązku składania oświadczeń.
Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (DzU poz. 1722), wprowadziła obowiązek 
składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia 
opłat za usługi wodne. Oświadczenie w celu naliczenia wysokości 
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej składa się 
do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 
2017 r. (DzU z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) opłatę za usługi wodne 
uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na 
skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 3 500 m2 
robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, 
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji, przez wyłączenie 
więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni bio-
logicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ust. 2b ustawy Prawo 
wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usłu-
gi wodne winny złożyć oświadczenia w terminie 30 dni od 
dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego 
kwartału. 

Oświadczenie można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście 
w Biurze Podawczym. 

Wzory oświadczeń są dostępne w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Gliwicach 
https://bip.gliwice.eu/strona=51, w formularzach do pobrania 
Wydziału Środowiska.  

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracowni-
kiem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pod 
nr. telefonu 32/338-55-32.

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,  
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg  
Miejskich w Gliwicach, zostały podane do publicznej wiadomości 

wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone  
do wydzierżawienia, stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/2/2019 do 21 lutego 2019 r.,
• nr ZDM/3/2019 do 21 lutego 2019 r.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

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

1. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem lokalu użytkowego usytuowanego  
przy ul. Świętojańskiej 29, o pow. 33,06 m2.

termin przetargu: 15 lutego 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
ii towarzystwo budownictwa  

Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek 
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 wraz z prze-
budową instalacji elektrycznej i wod.-kan., przebudową i rozbudo-
wą instalacji gazowej, uporządkowaniem i dobudową przewodów 

wentylacyjnych oraz wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
i c.w.u. w budynku przy ul. Jana Śliwki 72 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
ii towarzystwo budownictwa  

Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Termomodernizacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi, 
docieplenie stropodachu wraz z remontem dachu oraz wykonaniem 

instalacji odgromowej, docieplenie stropu piwnic, modernizacja 
klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej,  

wymianą oświetlenia, instalacją domofonową oraz anteną zbiorczą 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 3  

w Gliwicach.
Termin składania ofert: 18 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 18 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej  
wraz z robotami towarzyszącymi 

do budynku przy ul. Paulińskiej 7 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 26 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 26 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/strona%3D51
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.zbm2.pl
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OGŁOSZENIA

● kucharz 
wykształcenie zawodowe, doświadcze-
nie w zawodzie, książeczka sanepidu 
– mile widziana, zakres obowiązków: 
przygotowywanie i wydawanie posił-
ków, mycie naczyń kuchennych, utrzy-
manie w porządku i czystości pomiesz-
czeń kuchennych, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

● krawcowa/szwaczka   
    maszynowa 

wykształcenie zawodowe, doświadcze-
nie: ok 5 lat, umiejętność czytania ry-
sunku technicznego, zdolności manual-
ne, zakres obowiązków: szycie materacy 
termoizolacyjnych na maszynach prze-
mysłowych, praca z tkaninami ciężkimi, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz baru fast food 
wykształcenie: brak wymagań, obsłu-
ga kasy fiskalnej, zakres obowiazków: 
przygotowywanie posiłków typu fast 
food kuchni tureckiej/arabskiej – kebab, 
obróbka warzyw/mięsa, obsługa klien-
ta, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik fizyczny –   
    drogowy 

wykształcenie średnie, minimum dwu-
letnie doświadczenie zawodowe przy 
pracach bitumicznych, prawo jazdy kat. 
B, mile widziane prawo jazdy kat. C, mile 
widziane uprawnienia na zagęszczarki, 
piły do cięcia nawierzchni drogowych, 
zakres obowiązków: praca przy budo-
wie i naprawie dróg, szczególnie w za-
kresie remontów cząstkowych i układa-

nia mas bitumicznych, doświadczenie 
w wykonawstwie nawierzchni z kostki 
brukowej i płyt chodnikowych, wbu-
dowywanie krawężników drogowych 
i obrzeży trawnikowych, znajomość 
obsługi maszyn i urządzeń drogowych, 
umowa na okres próbny, miejsce pracy 
Gierałtowice;

● ślusarz 
wykształcenie: zawodowe, doświad-
czenie: brak wymagań, zakres obo-
wiązków: obróbka ślusarska konstrukcji 
stalowych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice; 

● operator maszyn 
wykształcenie zawodowe, mile wi-
dziane doświadczenie na maszynach 
ciągarskich do drutu, obsługa maszyn 
produkcyjnych, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Rachowice lub Rudziniec;

● pracownik działu   
    sprzedaży 

wykształcenie: brak wymagań, rocz-
ne doświadczenie, kurs obsługi wózka 
widłowego, zakres obowiązków: roz-
ładunek i załadunek towaru z/do sa-
mochodów dostawczych przy pomocy 
wózka widłowego, obsługa skanera, 
transport towaru z obszaru przyjęcia do 
strefy składowania w obszarze całego 
magazynu, uzupełnianie miejsc zbiórki 
w procesie konfekcjonowania, uwzględ-
niając zasadę fifo sortowanie i przewo-
żenie opakowań, odpowiedzialność za 
dokumentację, udział w inwentaryzacji 
towaru na magazynie, trzy zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

Oferty z 7 lutego 2019 r.

nabór nr KD.210.9.2019.ŚR-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Środowiska w pełnym wymia-

rze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III 
piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 27 lutego 2019 r.  
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

oferta pracy na stanowisku: 
„mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
Komunikacji miejskiej  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać  
w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150, w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wy-
brane aplikacje. Informujemy,  
że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oFERty PRaCy

nabór nr KD.210.8.2019.AB-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w wydziale architektury  

i budownictwa  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 25 lutego 2019 r.  
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr KD.210.10.2019.ZD-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w wydziale zdrowia  
i Spraw Społecznych  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 8 marca 2019 r.  
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, po-
kój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą roz-
patrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

Zatrudnienie na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 

oraz przygotowywanie dokumentacji niezbęd-
nej do wydania decyzji administracyjnych 
w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,

2. praca socjalna na rzecz osób wymagających 
wsparcia,

3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-
wych osobom, które dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie pokonywać problemy, 
będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

4. znajomość przepisów prawa niezbędnych do 
realizacji zadań,

5. współpraca i współdziałanie z innymi specja-
listami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 usta-

wy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(DzU 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),

2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracow-
nika socjalnego,

3. niekaralność za przestępstwa popełnione 
umyślnie,

4. zdolność do czynności prawnych oraz korzysta-
nie z pełni praw publicznych,

5. dobry stan zdrowia,
6. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy (http://ops.bip.gliwi-

ce.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestiona-
riusz_dla_kandydata.pdf),

• dokument poświadczający wykształcenie (do-
puszczalne kserokopie potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie 
świadectw pracy potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) oraz kwalifikacje (kserokopie 
potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie za-
świadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
posiadane certyfikaty – potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrud-
nienie.

dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys 
zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane 
i opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Dokumenty należy składać w terminie do 22 lutego 
2019 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór numer 4/DPŚ/2019 na wolne stanowi-
sko: pracownik socjalny/ starszy pracownik 
socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej – 

Filia nr 3  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/232-09-04.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane  
podlegają zniszczeniu.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://www.zbmgliwice.pl
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_dla_kandydata.pdf
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_dla_kandydata.pdf
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_dla_kandydata.pdf
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OGŁOSZENIA
niERuCHomoŚCi

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA o oCHronie danyCH osobowyCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GlIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatry-
wania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 

do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobo-

wych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają ta-
ką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

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

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
18 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 637/4, obręb Przed-
mieście, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/3, 637/5, 
i 638/17, obręb Przedmieście. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 137 600,00 zł
wadium: 13 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 380,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 637/4, obręb Przedmieście, użytki: RIIIb – grun-

ty orne, o pow. gruntu 0,0645 ha, księga wieczysta nr 
Gl1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu:
Działka nr 637/4, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wą-
skiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne 
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przy-
ległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest 
tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nierucho-
mości poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd 
taki jest możliwy wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie 
użytkowana w dotychczasowy sposób, tj. jako pole upraw-
ne. W przypadku przeznaczenia nieruchomości pod budow-
nictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem miejscowym, jej 
skomunikowanie będzie możliwe wyłącznie poprzez układ 
planowanych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg 
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnie-
żania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu 
do drogi publicznej działka nr 637/4, obręb Przedmieście, nie 
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypad-
ku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usu-
nięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji 
deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 637/4, obręb Przedmieście, położona jest na 
terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy 
Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka po-
łożona jest w przeważającej części na terenie oznaczonym 
symbolem 2m – co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej oraz w niewielkiej części na terenie ozna-
czonym symbolem 1M/U – co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o średniej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M, 2M obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono 
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd 
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach 
służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 18 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Tryb przetargu: 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa 
działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do 
odrębnego zagospodarowania. W związku z powyższym, 
działka nr 637/4, obręb Przedmieście została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu ograniczonego na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przy-
ległych oznaczonych nr 636, 637/3, 637/5, i 638/17, obręb 
Przedmieście. 

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 14 marca 2019 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 13 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 13 800,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, działka nr 637/4, obręb Przedmieście, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 13 marca 2019 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 wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość,

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

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

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-116/18 z 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 637/4, 
obręb Przedmieście, o powierzchni 0,0645 ha, położonej w Gli-
wicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 kwietnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wy-
znaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-116/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.  
poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
18 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 637/2, obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako dz. nr 636, 
637/1, 637/3, 638/11 i 638/15, obręb Przedmieście.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
wadium: 7500,00 zł
Minimalne postąpienie: 750,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 637/2, obręb Przedmieście, użytki: RIIIb – 

grunty orne, B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu  
0,0349 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu:
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wą-
skiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. Działka czę-
ściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie stanowi własności Miasta 
Gliwice. Przy południowo-wschodniej części działki znajdują 
się pozostałości po zabudowaniach gospodarczych. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne 
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przy-
ległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest 
tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieruchomości 
poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest 
możliwy wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie użytkowana 
w dotychczasowy sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku 
przeznaczenia nieruchomości pod budownictwo mieszka-
niowe, zgodnie z planem miejscowym, jej skomunikowanie 
będzie możliwe wyłącznie poprzez układ planowanych dróg, 
po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg 
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, od-
śnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu 
do drogi publicznej działka nr 637/2, obręb Przedmieście, nie 
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć dre-
narska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji 
deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa dział-
ka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest na te-
renie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Ko-
złowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice 
uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka poło-
żona jest na terenie oznaczonym symbolem 1M/U – co ozna-
cza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono 
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd 
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach słu-
żebności przejazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 18 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Tryb przetargu: 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bezpo-
średniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa działka 
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym, działka nr 637/2, 
obręb Przedmieście, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przy-
ległych oznaczonych jako dz. nr 636, 637/1, 637/3, 638/11 
i 638/15, obręb Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 14 marca 2019 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 

które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 13 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 7 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/2, obręb 
Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 13 marca 2019 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 wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość,

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

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

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna  
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego prawa własności niezabudowanej 
części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka  
nr 637/2, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,0349 ha, poło-
żonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nierucho-
mości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 kwietnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-118/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREzyDEnt miasta gLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204),

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 2018 r., poz. 2204),

ogłasza
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WARTO WIEDZIEć
niERuCHomoŚCi

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości  
Miasta Gliwice.

16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w KW 
nr Gl1G/00020177/4. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 664 700,00 zł
wadium: 66 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 6650,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Sprzedaży podlega prawo własności nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane, KW nr GL1G/00020177/4.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, 
położona jest w strefie peryferyjnej miasta Gliwice, przy ul. 
Sikorskiego 58. Działka zabudowana jest dwoma budynkami 
(budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 864,30 m2 
oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35 
m2). Część niezabudowaną nieruchomości stanowi parking 
o nawierzchni z trylinki, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz 
zieleń. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. 
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe 
oraz usługowe. 
Budynek po byłej szkole jest w złym stanie technicznym, 
wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Na ostatniej 
kondygnacji budynku widoczne są naloty wilgoci związane 
z nieszczelnym dachem. 
Na działce nr 1327 znajduje się przyłącze kanalizacji deszczo-
wej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie w gestii 
nowego właściciela). Z uwagi, iż kanalizacja deszczowa zloka-
lizowana na działce nr 1327 stanowi odwodnienia również 
dla działki nr 1325/2, obręb Sośnica, nabywca nieruchomości 
nie może wykonywać żadnych prac budowlanych dla przed-
miotowego odwodnienia bez ich uzgodnienia z wydziałem 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego ul. Sikorskiego 
przebiega kabel niskiego napięcia zasilający oświetlenie 
uliczne. Ze względu na konieczność wykonywania niezbęd-
nych napraw i prac konserwujących – na rzecz właściciela 
działki nr 1890/5, obręb Sośnica (KW nr GL1G/00047980/1), 
tj. Miasta Gliwice – zostanie ustanowiona nieodpłatna słu-
żebność gruntowa w pasie o szerokości 2 m, przebiegającym 
wzdłuż północnej granicy działki (na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega: sieć wodociągowa, ka-
nalizacyjna, elektrotechniczna oraz teletechniczna. Warunki 
podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpo-
średnio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Żerom-
skiego. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej 
wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury 
ruchu, który nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 
czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 
sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieruchomość przy ul. Sikorskiego 
58 w Gliwicach, obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
 – 17 U – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej 
wytwórczości, dla których zostało ustalone przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi,
b) drobna wytwórczość;

2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.

W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej działki 
ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach: 
 – obszaru górniczego „Sośnica III”,
 – strefy ochrony konserwatorskiej,
 – obszaru rewitalizacji.

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu 
górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działalności 
inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów 
czynników geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowa-

nych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od przedsię-
biorstwa górniczego.
4. Wadium:
Wadium w wysokości 66 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1327, obręb Sośnica”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
10 kwietnia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

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

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

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

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

6. Dodatkowe informacje:
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 2018 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości obejmującej 
działkę nr 1327, obręb Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż  
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 16 maja 2019 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są 
przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy – w przy-
padkach gdy zezwolenie jest wymagane.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6432/18 z 22 czerwca 2018 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338- 
-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490). 

PREzyDEnt miasta gLiWiCE
ogłasza

18 marca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 637/5, obręb Przed-
mieście, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/4, 637/6 
i 638/16, obręb Przedmieście. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 139 300,00 zł
wadium: 14 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 637/5, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – grunty 

orne, RIIIb – grunty orne, o pow. gruntu 0,0653 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu:
Działka nr 637/5, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wą-
skiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne są w dal-
szym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przy-
ległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest 
tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieruchomości 
poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest możliwy 
wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie użytkowana w dotychcza-
sowy sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku przeznaczenia 
nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem 
miejscowym, jej skomunikowanie będzie możliwe wyłącznie po-
przez układ planowanych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg 
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnie-
żania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu 
do drogi publicznej działka nr 637/5, obręb Przedmieście, nie 
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć dre-
narska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji 
deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa dział-
ka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 637/5, obręb Przedmieście, położona jest na terenie, 
dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka poło-
żona jest na terenie oznaczonym symbolem 2m – co oznacza 
tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M, 2M obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd 
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach 
służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 18 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Tryb przetargu: 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bezpo-
średniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa działka 
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym, działka nr 637/5, 
obręb Przedmieście, została przeznaczona do zbycia w dro-
dze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przy-
ległych oznaczonych nr 636, 637/4, 637/6 i 638/16, obręb 
Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 14 marca 2019 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 

które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 13 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 14 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/5, obręb 
Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice naj-
później 13 marca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto banko-
we, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

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

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-115/18 z 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
ograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieru-
chomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 637/5, obręb 
Przedmieście, o powierzchni 0,0653 ha, położonej w Gliwicach na 
północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00074965/8 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 kwietnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-115/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).

PREzyDEnt miasta gLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204),

ogłasza

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA o oCHronie danyCH osobowyCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GlIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatry-
wania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 

do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobo-

wych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają ta-
ką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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OGŁOSZENIA
niERuCHomoŚCi

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA o oCHronie danyCH osobowyCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GlIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatry-
wania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 usta-
wy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do 
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, 

do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji 
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobo-

wych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają ta-
ką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą 
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

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

i ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice.
1. lokalizacja: na zach. od ul. Jasnej 30 w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Działka nr 384, obręb Trynek, KW nr GL1G/00036683/9, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 0,0106 ha.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice w odległości 
1 km od centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacji 
miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jed-
no i wielorodzinna, tereny zabudowy usług, sportu, obiekty 
użyteczności publicznej, punkty handlowo-usługowe. Dojazd 
do działki możliwy przez nieruchomość przyległą. Teren płaski 
częściowo ogrodzony, zagospodarowany jako zieleń urządzona. 
Granice działki tworzą kształt wydłużony, zbliżony do prostoką-
ta. W pobliżu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągo-
wa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, ciepłownicza.
Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy nr 
GN.6845.1.886.2018.GB, GN.6845.1.886b.2018.GB zawartymi 
na okres od 1 lipca 2018 r. do 31 października 2020 r. Z chwilą 
zbycia nieruchomości nabywca wejdzie w prawa i obowiązki 
Wydzierżawiającego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice (Uchwała Rady Miejskiej nr 
XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r. opublikowanej w Dz. 
Urz. Woj. Śl. nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481) działka nr 384 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28 MNU, co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyw-
ności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;

Przeznaczenie uzupełniające:
a)   działalność usługowa i usługi nieuciążliwe z wykluczeniem 

lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz 
warsztatów powodujących znaczące zwiększenie ruchu 
samochodowego,

b)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za 
wyjątkiem inwentarskich),

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

Ponadto działka znajduje się na terenie, który objęty jest za-
sięgiem obszaru rewitalizacji (ww. obszar nie jest obszarem 
rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy o re-
witalizacji z 9 października 2015 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 170,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na 
podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 19 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 206.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 1 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 384, 
obręb Trynek oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 marca 2019 r. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
19 kwietnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznacz-
ne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do 
drogi publicznej działka nr 384 nie może stanowić samodziel-
nej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, może 
natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania 
przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie 
w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych 
użytkowników (łącznie) nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczystych użytkowni-
ków nieruchomości przyległych tj. działek nr 381, 383, 362, 
obręb Trynek.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego 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 działalność gospodarczą 
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane  

w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp.);

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podsta-
wie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg. stanu na  
13 marca 2019 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 13 marca 
2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7219/2018 z 19 listopada 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 384, obręb Trynek, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-7219/2018 z 19 listopada 2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100). 
11.2.  Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze;
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem zasad 
uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednoli-
tości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu 
oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane 
osobowe uczestników postępowania podawane są dobro-
wolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt 
wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego 
danych osobowych;
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy 
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 
ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), 
tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać 
się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych 
osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. 
Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobro-
wolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania prze-
targowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd 
Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa 
tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd 
Miejski w Gliwicach;
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem 
cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie 
wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w ce-
lu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, 
a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności 
roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
18 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 637/3, obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/2, 637/4 
i 638/14, obręb Przedmieście. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 zł
wadium: 17 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 760,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 637/3, obręb Przedmieście, użytki: RIIIb – 

grunty orne, o pow. gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu:
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone są 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą kształt wą-
skiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. Działka czę-
ściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie stanowi własności Miasta 
Gliwice. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne 
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki przy-
ległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany jest 
tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieruchomości 
poprzez działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest 
możliwy wyłącznie gdy nieruchomość pozostanie użytkowana 
w dotychczasowy sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku 
przeznaczenia nieruchomości pod budownictwo mieszka-
niowe, zgodnie z planem miejscowym jej skomunikowanie 
będzie możliwe wyłącznie poprzez układ planowanych dróg, 
po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg 
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, od-
śnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostępu 
do drogi publicznej działka nr 637/3, obręb Przedmieście, nie 
nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć dre-
narska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji 
deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa dział-
ka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położona jest na te-
renie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Ko-
złowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice 
uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka poło-
żona jest na terenie oznaczonym symbolem 1M/U – co ozna-
cza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o średniej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono 
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej dojazd 
do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na zasadach słu-
żebności przejazdu o szerokości 5 m będzie nie wystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 18 marca 2019 r. o godz. 10.30 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Tryb przetargu: 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bezpo-
średniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa działka 
nie może stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym, działka nr 637/3, 
obręb Przedmieście, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przy-
ległych oznaczonych nr 636, 637/2, 637/4 i 638/14, obręb 
Przedmieście. 
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 14 marca 2019 r. W przy-
padku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 13 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospo-

darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 17 600,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/3, obręb 
Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 13 marca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

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

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

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna  
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-117/18 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustne-
go przetargu ograniczonego prawa własności niezabudowanej 
części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 
637/3, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,0823 ha, poło-
żonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nierucho-
mości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 kwietnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.  
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed 
wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-117/18 z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREzyDEnt miasta gLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204),

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 2018 r., poz. 2204),

ogłasza
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OGŁOSZENIA
niERuCHomoŚCi

i ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice.
1. lokalizacja: na zach. od ul. Jasnej 28 w Gliwicach
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Działka nr 385, obręb Trynek, KW nr GL1G/00036683/9, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu 0,0106 ha.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice w odległości 
1 km od centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacji 
miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jed-
no i wielorodzinna, tereny zabudowy usług, sportu, obiekty 
użyteczności publicznej, punkty handlowo-usługowe. Dojazd 
do działki możliwy przez nieruchomość przyległą. Teren płaski 
częściowo ogrodzony, zagospodarowany jako zieleń urządzona. 
Granice działki tworzą kształt wydłużony, zbliżony do prostoką-
ta. W pobliżu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: wodociągo-
wa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, ciepłownicza.
Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr 
GN.6845.1.887.2018.GB, zawartą na okres od 1 lipca 2018 r.  
do 31 października 2020 r. Z chwilą zbycia nieruchomości 
nabywca wejdzie w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice (Uchwała Rady Miejskiej nr 
XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r. opublikowanej w Dz. 
Urz. Woj. Śl. Nr 14 z 15 lutego 2006 r. ,poz. 481) działka nr 384 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28 MNU, co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensyw-
ności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;

Przeznaczenie uzupełniające:
a)   działalność usługowa i usługi nieuciążliwe z wykluczeniem 

lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz 
warsztatów powodujących znaczące zwiększenie ruchu 
samochodowego,

b)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za 
wyjątkiem inwentarskich),

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

Ponadto działka znajduje się na terenie, który objęty jest za-
sięgiem obszaru rewitalizacji
(ww. obszar nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgod-
nie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 170,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na 
podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174)
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 19 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 206.
7. Wadium:
Wadium w wysokości 1 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 385, 
obręb Trynek oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 13 marca 2019 r. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
19 kwietnia 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznacz-
ne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu:
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak dostępu do 
drogi publicznej działka nr 385 nie może stanowić samodziel-
nej nieruchomości do odrębnego zagospodarowania, może 
natomiast służyć poprawie warunków zagospodarowania 
przyległych nieruchomości, zatem celowym jest jej zbycie 
w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych 
użytkowników (łącznie) nieruchomości przyległych.
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczystych użytkowników 
nieruchomości przyległych tj. działek nr 359, 361, 386, 388, 
obręb Trynek.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego 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 działalność gospodarczą 
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 
miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gosp.);

• 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 dzień 
13 marca 2019 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 13 marca 
2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-7205/2018 z 15 listopada 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 385, obręb Trynek, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7205/2018 z 15 listopada 
2018 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 32/338-
64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
11. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest nie-
zbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze.
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględ-
niających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości 
postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz 
uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe 
uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez 
jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia 
zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych 
osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy 
uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 
ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), 
tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać 
się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych 
osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. 
Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobro-
wolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania prze-
targowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd 
Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa 
tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd 
Miejski w Gliwicach;
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem 
cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie 
wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w ce-
lu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, 
a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności 
roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

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 2018 r., poz. 2204),

ogłasza

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzo-

wane, wyposażone  
w Internet szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany przez  
profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

miEszkaLnE

użytkoWE

LokaLE na sPRzEDaż

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• Ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 48, 
lokal nr 5, I piętro, pow. 76,91 m2 + piw-
nica: 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, łazienka z WC, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 120 190,00 zł
Termin oględzin: 14 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15 (dodatkowy termin oględzin: 5 marca 2019 r. 
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339--29-82)
wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• Ul. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Termin oględzin: 26 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• Ul. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, 
pow. 234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze:  
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze,  
2 sanitariaty, wC, klatka schodowa, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
wadium: 12 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• Ul. NADRZECZNA, garaż nr 11, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• Ul. NADRZECZNA, garaż nr 12, parter, 
pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Termin oględzin: 05.03.2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• Ul. NADRZECZNA, garaż nr 9, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

• Ul. NADRZECZNA, garaż nr 10, parter, 
pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
Termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
wadium: 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r

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.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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14 lutego w Czytelni Sztuki zostanie otwarta wystawa foto-
grafii Wojciecha Prażmowskiego. Autor jest jednym z najważ-
niejszych polskich twórców tak zwanej fotografii kreacyjnej.

Edgar Degas był jednym z najciekawszych francuskich malarzy. 
Jego sztukę będzie można podziwiać na dużym ekranie 17 
lutego podczas specjalnej projekcji w kinie Amok.

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 14 lUTEGO

 ■ godz. 18.00: „Portret wewnętrzny” Wojciecha 
Prażmowskiego – otwarcie wystawy, Czytelnia 
Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Utrwalić w kolorze” Andrzeja Szum-
skiego – wernisaż wystawy, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.15: „Green Book”, reż. P. Farrelly – pro-
jekcja walentynkowa, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 15 lUTEGO
 ■ godz. 17.00: „Kresy w malarstwie polskim ze zbio-

rów Muzeum Narodowego w Krakowie” – otwarcie 
wystawy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.45: „Roma”, reż. A. Cuarón – projekcja  
w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Zimna wojna”, reż. P. Pawlikowski – 
projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 16 luteGo
 ■ godz. 12.00: oprowadzanie kuratorskie po wysta-

wie „Żydzi na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Paciorki jednego różańca”, reż.  
K. Kutz – projekcja w ramach DKF-u Trans, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Zimna wojna”, reż. P. Pawlikowski – 
projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIElA 17 lUTEGO
 ■ godz. 15.00: „Kacper i Emma w teatrze”, reż.  

A. Gossé, A. Lindtner Næss – projekcja w ramach 
Filmowego Zimowiska 2018, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Pierwszy uśmiech” – warsztaty z cy-
klu „Powitanie w teatrze”, Teatr Miejski w Gliwi-
cach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.30: „Biuro detektywistyczne Lassego  
i Mai. Cienie nad Valleby”, reż. P. Klänge, W. Söder-
lund – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 
2018, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wicher 2: Na przekór wszystkiemu”, 
reż. K. von Garnier – projekcja w ramach Filmo-
wego Zimowiska 2018, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Degas. Umiłowanie perfekcji”, reż.  
D. Bickerstaff – projekcja z cyklu „Sztuka na ekranie”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: koncert Łukasza Jemioły z cyklu „Pa-
skudoFonia”, Podwórko (ul. Łużycka 16)

 ■ godz. 20.00: „Zimna wojna”, reż. P. Pawlikowski – 
projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

wtoreK 19 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Lalki z wełny” – warsztaty rękodzieła, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlic-
kiego 3)

 ■ godz. 18.00: Filozofia, Poezofia & Muzyka – spo-
tkanie z Janem Opielką, Biblioteka Centralna  
(ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.15: „Niemiłość”, reż. A. Zwiagincew – pro-
jekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.30: „Zimna wojna”, reż. P. Pawlikowski – 
projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.30: Blues Jam, Ormiańska (ul. Siemińskiego 22)

ŚRODA 20 lUTEGO
 ■ godz. 16.00: „Szarość bałwanków” – spektakl te-

atralny, Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.00: Gliwickie Spotkanie RPG, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.15: „Nić widmo”, reż. P. T. Anderson – 
projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Kafarnaum”, reż. N. Labaki – projek-
cja w ramach Klubu Wysokich Obcasów, Scena Baj-
ka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Sztuka fotograficznej kreacji

kultura.gliwice.eu

Kluczem do nowej ekspozycji 
w Czytelni Sztuki (Willa Caro,  
ul. Dolnych Wałów 8a) jest praca 
„Portret wewnętrzny” Wojcie-
cha Prażmowskiego. To słynne 
dzieło z 1979 roku łączy około 
50 fotografii i innych obiektów  
w jedną narrację. 

Prażmowski korzysta z wielu tech-
nik artystycznych. Lubi ekspery-

mentować. Chętnie pracuje na tak 
zwanej prowincji. Szuka pomysłów 
między innymi na Łemkowszczyźnie,  
Suwalszczyźnie, Wileńszczyźnie.

Wystawa zostanie otwarta w czwar-
tek 14 lutego o godz. 18.00. Kurator-
ką ekspozycji jest Anka Sielska. Prace 
Wojciecha Prażmowskiego będzie 
można oglądać w Gliwicach do  
21 kwietnia.  (mm) fo

t. 
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„Jezioro narocz”,  
W. Prażmowski 

Kresowe krajobrazy i motywy były 
niewyczerpaną skarbnicą inspira-
cji dla wielu pokoleń artystów. 
Żmudź, Polesie, Wołyń – już nazwy 
tych miejsc pobudzają wyobraź-
nię. Oglądając nową wystawę  
w gliwickim muzeum, wyru-
szymy w nostalgiczną podróż  
na rubieże dawnej Polski.

Mistrzem kresowych pejzaży był 
Jan Stanisławski. W Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) zobaczymy 
niektóre z jego prac. Stanisławski 
słynął z dbałości o światło i kolor. 
Zanim namalował obraz, studiował 
naturę o różnych porach dnia i nocy.  

Udało mu się uchwycić na płótnach 
niezwykły rytm ukraińskiej przyrody.

Na wystawie zobaczymy także 
twórczość Józefa Chełmońskiego. 
Był doskonałym malarzem koni. 
Anegdota głosi, że w czasie stu-
diów artystycznych w Monachium 
szokował swoich kolegów granato-
wą ułańską czapką i... czerwonymi 
rajstopami, takimi samymi, jakie 
nosiła rosyjska konnica. W swojej 
sztuce dbał o realizm i pieczoło-
wicie oddawał piękno przyrody.

Na wystawie zostaną także 
zaprezentowane płótna ada-

ma Chmielowskiego, znanego 
również jako Święty Brat Albert. 
Mało kto wie, że Chmielowski 
przed wstąpieniem do zakonu był 
wziętym artystą!

„Kresy w malarstwie polskim” 
to powtórka z historii i lekcja 
geografii dla całych rodzin. Ku-
ratorką ekspozycji jest Urszula 
Kozakowska-Zaucha. Wernisaż 
zaplanowano na piątek 15 lute-
go o godz. 17.00. Obrazy będzie 
można oglądać w Willi Caro do  
23 czerwca. Godziny zwiedzania 
są dostępne na stronie muzeum.
gliwice.pl. (mm)

15 lutego zostanie otwarta wyjątkowa wystawa „Kresy w malarstwie polskim”. Zoba-
czymy na niej dzieła uznanych polskich twórców, takich jak Józef Chełmoński czy leon 
Wyczółkowski. Cenne obrazy pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Wystawę w Willi Caro będzie można oglądać do 23 czerwca. Miasto Gliwice zaprasza! 
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„Wieś wołyńska”, J. Szermentowski

(K)raj utracony

Przemyślana kompozycja, znako-
mita kreska, a do tego wyjątkowa 
umiejętność przedstawiania postaci 
w ruchu – z tego słynął Degas. Jest 
zaliczany do grona najwybitniej-
szych XIX-wiecznych impresjoni-
stów, jednak twórczość Degasa 
wymyka się prostej klasyfikacji. 
W jego pracach wiele jest także 
realizmu i romantyzmu. W historii 
sztuki zapisały się zwłaszcza wspa-
niałe portrety tańczących kobiet.

17 lutego o godz. 18.15 w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3) roz-
pocznie się projekcja filmu doku-
mentalnego „Degas. Umiłowanie 
perfekcji”. Pójdziemy na filmowy 
spacer po paryskich ulicach, na któ-
rych Degas obserwował przechod-
niów. Przeczytamy listy malarza 
i zajrzymy do galerii, w których poza 
rysunkami, pastelami i malarstwem 
olejnym znajdziemy też rzeźby ar-
tysty. (mm)

malarski perfekcjonista

„lekcja tańca”,  
E. Degas

http://muzeum.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/

