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Żegnamy zastępcę 
prezydenta Gliwic

25 lutego po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Piotr Wieczorek, wieloletni samorządowiec, 
zastępca prezydenta Gliwic w latach 2002–2019. Księga kondolencyjna poświęcona pamięci 
Zmarłego będzie wystawiona w piątek w Willi Caro od godz. 8.00 do 18.00. Dzień później zos-
tanie przeniesiona do Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II – naprzeciwko gliwickiej 
katedry. Będzie można zamieszczać w niej wpisy od godz. 8.00 do 12.00.  

Mieszkańców pragnących uczestniczyć w uroczystościach informujemy, że Msza św. żałobna 
zostanie odprawiona w sobotę 2 marca o godz. 9.00 w kościele katedralnym pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Liturgii przewodniczyć będzie biskup gliwicki Jan Kopiec. Piotr Wieczorek zostanie 
pochowany na Cmentarzu Centralnym. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00. 

Z inicjatywy Rodziny, zarówno przed katedrą, jak i przed Cmentarzem Centralnym, przepro- 
wadzona zostanie tego dnia kwesta na rzecz gliwickiego hospicjum. 
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PożEGnAnIE

Kondukt pogrzebowy wyruszy o godz. 12.00 sprzed bramy głównej Cmentarza 
Centralnego (ul. Kozielska). 
Dla osób uczestniczących w ostatnim pożegnaniu zastępcy prezydenta Gliwic 
będą dostępne parkingi:
•	przy	ul.	Ziemowita	(teren	dawnej	szkoły	specjalnej	obok	gliwickiej	katedry	oraz	parking	

przy Gimnazjum nr 1) 
•	ul. Królowej Bony (przy Starostwie Powiatowym) 

•	na	tyłach	cmentarza	Centralnego	(przy	zjeździe	z	DK	88)
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PożEGnAnIE

Piotr	Wieczorek	urodził	się	1963	r.	w	Gliwicach.	Uczęsz-
czał	do	Szkoły	Podstawowej	nr	9	przy	ul.	Sobieskie-
go,	a	później	do	V	Liceum	Ogólnokształcącego	przy	 
ul.	Górnych	Wałów.	W	1991	r.	ukończył	studia	geologicz-
ne	na	Wydziale	Nauk	o	Ziemi	Uniwersytetu	Śląskiego.	

Na	początku	lat	90.	pracował	w	Agencji	Celnej.	Aktywnie	
działał	w	Unii	Polityki	Realnej,	z	której	listy	w	1994	r.	 
został	wybrany	radnym	II	kadencji	Rady	Miejskiej	w	Gli-
wicach.	Od	lipca	1994	r.	przez	dwie	kadencje	był	człon-
kiem	Zarządu	Miasta	Gliwice.	Po	wejściu	w	życie	ustawy	
o	bezpośrednim	wyborze	wójta,	burmistrza	i	prezy-
denta	miasta,	od	2002	r.	był	czwartym,	a	od	2006	r.	 
pierwszym	Zastępcą	Prezydenta	Miasta	Gliwice.	Funkcję	
tę	pełnił	do	31	stycznia	2019	r.,	kiedy	to	stan	zdrowia	
uniemożliwił	mu	dalsze	sprawowanie	obowiązków.	

Piotr	Wieczorek	przez	25	lat	współtworzył	gliwicki	samorząd	i	był	jednym	z	ojców	sukcesu	miasta.	Odpowiadał	za	miejskie	
inwestycje	i	usługi	komunalne,	podlegały	mu	sprawy	związane	z	architekturą	i	budownictwem,	zarządzaniem	drogami	
oraz	nadzorem	właścicielskim	nad	spółkami	miejskimi.

Szczególną	wagę	przykładał	do	rozwoju	miejskiej	bazy	sportowej	–	
od	wielkich	inwestycji,	takich	jak	budowa	Areny	Gliwice,	Stadionu	
Miejskiego	czy	miejskich	pływalni	na	czele	z	Olimpijczykiem,	
po	mniejsze,	ważne	dla	dzielnic	kompleksy	wielofunkcyjnych	
boisk.	Uważał,	że	niezwykle	ważnym	narzędziem	w	zarządzaniu	
miastem	są	spółki	komunalne,	powołane	do	zaspokajania	potrzeb	
mieszkańców.	Był	dumny	z	szeregu	realizowanych	przez	miejskie	
spółki	projektów	–	od	spraw	całkowicie	przyziemnych,	jak	roz-
budowana	na	ogromną	skalę	sieć	kanalizacji,	po	innowacyjny	
i	chwalony	w	całej	Polsce	projekt	Systemu	Zarządzania	Ruchem	
na	skrzyżowaniach.	

Był	błyskotliwym,	fascynującym	rozmówcą,	ciągle	głod-
nym	wiedzy,	stale	pochłaniającym	książki	z	przeróżnych	
dziedzin.	Wolnym	przy	tym	od	„inteligenckiej	maniery”,	
doskonale	wyczuwającym	potrzeby	zwykłych	mieszkań-
ców,	często	wbrew	przeróżnym	modom	lansowanym	
przez	media.	W	miejskiej	polityce	potrafił	być	twardym	
przeciwnikiem,	zawsze	doskonale	przygotowanym	do	
polemik.	Ta	umiejętność	konsekwentnego	i	logicznego	
udowadniania	swoich	racji,	często	bez	oglądania	się	na	
polityczną	poprawność	i	brak	kunktatorstwa	odbierana	
była	czasem	jako	przejaw	arogancji.	Ci,	którzy	znali	go	
bliżej,	wiedzieli,	że	za	prezentowaną	publicznie	pew-
nością	siebie	stała	zdobyta	ciężką	pracą	wiedza	i	do-
świadczenie.	Jego	polemiczny	zapał	nigdy	nie	cechował	
się	nienawiścią	do	oponenta,	konflikty	często	kończył	
porozumieniem,	a	wielu	jego	przeciwników	po	czasie	
żywiło	do	niego	szczerą	sympatię.	

Piotr	Wieczorek	był	pełnym	energii	optymistą	o	ujmującym,	nieszablonowym	poczuciu	humoru.	Kochał	sport,	uwielbiał	
jazdę	na	rowerze	i	piłkę	nożną.	Był	zapalonym	turystą	i	narciarzem,	a	przez	całe	życie	wiernym,	zagorzałym	wręcz	kibicem	
Piasta	Gliwice.	W	latach	2002–2004	pełnił	funkcję	prezesa	klubu.	Był	współautorem	reaktywacji	Piasta	w	1995	r.	To	głównie	
jego	staraniem	miejski	klub	piłkarski	znalazł	się	w	elicie	polskich	rozgrywek	i	zyskał	nowoczesny	stadion.	Bywał	praktycznie	
na	każdym	meczu	Piasta,	w	największych	emocjach	śledząc	poczynania	piłkarzy.	

Jego choroba i śmierć to ogromna strata dla współpracowników i całego miasta. żonie i czwórce osieroconych dzieci 
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Pogrążeni w żalu 
Prezydent Miasta Gliwice, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice i współpracownicy  

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

AKtUALnośCI

Podopieczni	Domu	Pomocy	Społecznej	„Nasz	Dom”	mają	do	dyspozycji	nowy,	
wygodny	i	bezpieczny	środek	lokomocji.	Można	w	nim	zamontować	dwa	wózki	
inwalidzkie.	Ford	Transit	kosztował	prawie	150	tys.	zł.	Miasto	przeznaczyło	na	ten	
cel	ponad	67	tys.	zł,	pozostałe	środki	pochodziły	z	PFRON.	(fot.	DPS	Nasz	Dom)

Nie	od	dziś	wiadomo,	że	Galeria	na	6	(ul.	Matejki	6)	fotografią	artystyczną	
stoi.	W	marcu	zaprezentuje	się	w	niej	popularny	gliwicki	fotoreporter	Michał	
Buksa.	Pokaże	„Kreacje”,	czyli	20	wyselekcjonowanych	prac	z	bogatego	dorobku.	
Wernisaż	–	1	marca,	godz.	18.00.	Wstęp	wolny.	(fot.	M.	Buksa)

Nowy ford dla seniorów

Teatr	Miejski	odkryje	swoje	tajemnice	przed	seniorami.	Będzie	można	zajrzeć	
tam,	gdzie	zazwyczaj	widzowie	nie	mają	wstępu.	11	marca	rusza	seria	spacerów	
po	teatralnych	zakamarkach.	Więcej	szczegółów	na	www.teatr.gliwice.pl. (fot. 
J.	Astaszow)

Teatr od kuchni

„Kreacje” na 6

Fotografik	Michał	Patycki	z	Gliwic	został	laureatem	11.	edycji	Sekcji	ShowOff.	Jego	
prace	będzie	można	oglądać	od	24	maja	do	23	czerwca	podczas	Miesiąca	Fotografii	
w	Krakowie.	Gliwiczanin	znalazł	się	w	gronie	8	najzdolniejszych	młodych	artystów	
spośród	564	fotografów	z	54	krajów.	(fot.	„Słońce”	M.	Patycki)

Straszą	wyglądem,	blokują	miejsca	parkingowe,	nierzadko	zagrażają	bezpieczeństwu	–	Straż	
Miejska	w	Gliwicach	prowadzi	akcję	sprzątania	samochodów	porzuconych	przez	właścicieli.	
Strażnicy	namierzyli	7	wraków,	ale	czekają	także	na	sygnały	od	mieszkańców	miasta.	
Interwencje	można	zgłaszać	na	bezpłatnym	nr.	alarmowym	986.	(fot.	SM	w	Gliwicach)

Pasja do fotografii

Sprzątają wraki

Najciekawsze	fotografie,	wykonane	z	drona	w	ubiegłym	roku,	przedstawi	Robert	
Neumann	–	znany	gliwicki	pasjonat	fotografii	lotniczej.	Wernisaż	wystawy	„The	
best	of	From	the	Sky”	już	7	marca	o	godz.	17.00,	w	Centrum	Edukacyjnym	im.	 
św.	Jana	Pawła	II	w	Gliwicach	(obok	katedry).	(fot.	R.	Neumann)	

Z lotu ptaka

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://teatr.gliwice.pl/
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W ubiegły piątek obowiązki komendanta Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach przejął starszy brygadier Roman Klecha. 
Dotychczasowy komendant Janusz Przybylski przeszedł na emeryturę.

W	uroczystym	pożegnaniu	komendanta	
Przybylskiego	wzięli	 udział	 przedstawi-
ciele	samorządu,	w	tym	prezydent	Gliwic	
Zygmunt	Frankiewicz	 i	starosta	powiatu	
gliwickiego	Waldemar	Dombek,	zastępca	
Śląskiego	Komendanta	Wojewódzkiego	PSP	
Bogdan	Jędrocha	oraz	inni	licznie	zgroma-
dzeni	goście.

– Janusz Przybylski jest wybitnym komen-
dantem i oficerem. Zyskał zaufanie nie 
tylko w samorządzie i wielkim wyzwaniem 
dla jego następcy będzie utrzymanie tego 
poziomu	–	mówił	podczas	uroczystości	Zyg-
munt	Frankiewicz.	Prezydent	Gliwic	wręczył	
komendantowi	Przybylskiemu	pamiątkowy	
medal	Miasta	Gliwice	oraz	album	o	mieście.

Janusz	Przybylski	służył	w	gliwickiej	Straży	 
24	lata,	z	czego	16	lat	właśnie	jako	komen-
dant.	–	Kierowanie największą etatową 
komendą straży pożarnej w województwie 
śląskim było dla mnie zaszczytem, ale rów-
nież wielką odpowiedzialnością	–	wspominał	
podczas	swojego	przemówienia.

Obowiązki	komendanta	gliwickiej	jed-
nostki	przejął	dotychczasowy	zastępca	
komendanta,	st.	bryg.	Roman	Klecha.	
Warto	wspomnieć,	że	miasto	Gliwice	od	
wielu	lat	wspiera	strażaków,	m.in.	dofi-
nansowując	inwestycje,	w	tym	remonty	
lub	zakup	sprzętu.	W	ostatnich	15	latach	
z	budżetu	miejskiego	przekazano	na	ten	
cel	niemal	7	mln	zł.		 (mw)

Zima się kończy, nadjeżdża Gliwicki Rower Miejski. Czas skorzystać z możliwości 
wygodnego, ekologicznego i ekonomicznego przemieszczania się po Gliwicach.
Mamy	dobrą	wiadomość	dla	wszystkich	
miłośników	jednośladów	–	od	1	marca	
znów	będzie	można	korzystać	z	miej-
skich	rowerów.	Charakterystyczne	czer-
wono-niebieskie	pojazdy,	podobnie	jak	
w	poprzednich	sezonach,	będą	widoczne	
w	całym	mieście.	Na	rowerzystów	czeka	
150	rowerów	i	15	stacji	wypożyczeń.

–	Samoobsługowe wypożyczalnie rowe-
rów cieszą się wśród mieszkańców ogrom-
ną i stale rosnącą popularnością. Od 1 
marca po raz kolejny gliwiczanie będą 
mogli w sprawny i szybki sposób poruszać 
się po mieście rowerem. Mamy nadzieję, 
że sezon będzie udany, a wszystkim rowe-
rzystom życzymy bezpiecznej i przyjemnej 
jazdy	–	mówi	Ewa	Staszków,	inspektor	
Wydziału	Przedsięwzięć	Gospodarczych	
i	Usług	Komunalnych	Urzędu	Miejskiego	
w	Gliwicach.	

Rower	może	wypożyczyć	każdy	zare-
jestrowany	użytkownik.	Warto	jednak	
pamiętać,	 że	 aby	 to	 zrobić,	 na	 kon-
cie	w	systemie	musi	być	co	najmniej	 
10	złotych.	Kto	nie	ma	jeszcze	konta,	
może	je	założyć	na	stronie	interneto-
wej www.gliwickirower.pl	 lub	poprzez	
aplikację	mobilną	Nextbike.	

Pierwsze 15 minut każdego wy-
pożyczenia jest bezpłatne.

Wypożyczenie	roweru	jest	bardzo	pro-
ste	 –	wystarczy	 postępować	 zgodnie	
z	instrukcjami:	na	terminalu	wpisujemy	
numer	telefonu,	kod	PIN	i	numer	roweru,	
który	chcemy	wypożyczyć.	Korzystając	
z	aplikacji	mobilnej	Nextbike,	wystarczy	
zeskanować	kod	QR	z	roweru.	Potem	

można	wypiąć	jednoślad	z	elektrozam-
ka	i	ruszyć	w	drogę.	Rower	zwracamy,	
wpinając	go	z	powrotem	w	elektrozamek	
na	stacji	wypożyczeń.

Sezon	GRM	potrwa	do	30	listopada.	Ro-
wery	można	wypożyczać	przez	całą	dobę,	
siedem	dni	w	tygodniu.	Szczegółowe	infor-
macje	na	temat	działania	systemu	można	
znaleźć	na	stronie	www.gliwickirower.pl.  
 (mf)

AKtUALnośCI

Gliwicki Rower Miejski
rozpoczyna sezon
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Stacje GRM 
przy dworcu PKP (przy wejściu głów-

nym),
pl. Piłsudskiego (obok pomnika),
pl. Inwalidów Wojennych (blisko 

kiosku),
przy ul. Kozielskiej (u zbiegu z ul. Góry 

Chełmskiej),
na skwerze Dessau (przy fontannie),
przy ul. Akademickiej (przy skrzyżo-

waniu z ul. B. Krzywoustego, blisko 
fontanny),

przy ul. żwirki i Wigury (przy pawilo-
nach handlowych),

na Sikorniku (przy ul. Sikornik, obok 
siłowni pod chmurką i Domu Pomocy 
Społecznej),

na os. Kopernika (ul. Gwiazdy Polar-
nej),

przy ul. Poniatowskiego (nieopodal 
Domu Pamięci żydów Górnośląskich),

przy Arenie Gliwice przy ul. Akade-
mickiej,

w Łabędach przy ul. Przyszowskiej 
(przy Centrum Kulturalno-Sporto-
wym Łabędź),

w Sośnicy przy ul. Sikorskiego (w re-
jonie skrzyżowania z ul. Reymonta),

w Szobiszowicach przy ul. Lubliniec-
kiej (w rejonie Radiostacji Gliwickiej),

na osiedlu obrońców Pokoju (w re-
jonie szkoły i skweru).
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Znamy wykonawcę nowego mostu nad Kłodnicą i modernizacji skrzy-
żowania ul. Wrocławskiej i Częstochowskiej. Inwestycję o wartości 
około 9 mln zł zrealizuje firma PRUiM. Prace rozpoczną się wkrótce 
i potrwają około 11 miesięcy. 

Stary,	stuletni	most	nad	Kłodnicą	zosta-
nie	rozebrany,	w	jego	miejscu	powsta-
nie	nowy,	o	nośności	50	t.	Koryto	rzeki	
zostanie	uporządkowane	i	umocnione,	
co	poprawi	jej	przepływ,	szczególnie	
podczas	intensywnych	opadów	deszczu.	

Zakres prac obejmie także przebudowę 
odcinka ul. Wrocławskiej (na dojeździe 
do mostu) oraz odcinek ul. Częstochow-
skiej obejmujący skrzyżowanie z ul. 
Konarskiego, Zimnej Wody i Kłodnicką. 

Prace	w	tym	rejonie	potrwają	około	 
11	miesięcy	i	będą	się	wiązać	z	utrudnie-
niami	w	ruchu.	

Szczegółową	organizację	objazdów	
ustali	w	terminie	późniejszym	wy-
konawca,	 lecz	 już	 teraz	wiadomo,	
że	na	czas	robót	pieszym	zostanie	
udostępniona	tymczasowa	kładka.	
Inwestycja	będzie	kosztować	około	
9	mln	zł.			
 (mf)

https://gliwickirower.pl/
https://gliwickirower.pl/
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SPoRt

Futsaliści	Piasta	idą	jak	burza.	Na	swoim	koncie	mają	piąty	wygrany	mecz	
z	rzędu!	W	niedzielę,	Niebiesko-Czerwoni	pokonali	Pogoń	‘04	Szczecin	3:0.	Dwie	
bramki	strzelił	Rafał	Franz,	jedną	–	Douglas	Neutzling	Ferreira.	Najbliższy	mecz	
zostanie	rozegrany	2	marca	o	godz.	18.00	w	Bielsku-	Białej.	Futsaliści	Piasta	
zmierzą	się	z	Rekordem	Bielsko-Biała.(mw	/	fot.	I.	Dorożański)

Świetny	występ	zawodników	Jiu-Jitsu	na	Mistrzostwach	Polski	No–Gi	Jiu-Jitsu	
2019!	Piotr	Dudziński	oraz	Tomasz	Paczka	z	klubu	BJJ	Factory	to	nowi	mistrzowie	
Polski.	Rozegrane	w	Luboniu	pod	Poznaniem	Mistrzostwa	Polski	No–Gi	Jiu-Jitsu	
to	największa	i	najważniejsza	impreza	w	kraju.	Piotr	Dudziński	wygrał	rywalizację	
w	kategorii	do	62,5	kg.	W	kategorii	do	61,5	kg	medal	za	pierwsze	miejsce	odebrał	
Tomasz	Paczka.	Gratulujemy	zawodnikom	i	ich	trenerom!	(mw	/	fot.	BJJ	Factory)

W	spotkaniu	23.	kolejki	 Lotto	
Ekstraklasy	Piast	Gliwice	poko-
nał	w	wyjazdowym	spotkaniu	
Arkę	 Gdynia	 2:1.	 Bramki	 dla	
Niebiesko-Czerwonych	 zdo-
byli	 Jakub	 Czerwiński	 i	 Joel	
Valencia.		Wspaniale	spisał	się	
również	František	Plach,	który	
obronił	rzut	karny.		Bramkę	dla	
Arki	zdobył	Damian	Zbozień.	

Obecnie	Niebiesko-Czerwoni	mają	
na	swoim	koncie	37	punktów	i	zaj-
mują	4.	miejsce	w	tabeli.	W	piątek	
1	marca	piłkarze	Piasta	zmierzą	
się	ze	Śląskiem	Wrocław.	Spotka-
nie	rozpocznie	się	o	godz.	18.00	
na	stadionie	przy	ul.	Okrzei	20.	 
	 (mw	/	fot.	I.	Dorożański)

Podopieczni	Pawła	Turkiewicza	zdobyli	aż	128	punktów	i	pokonali	gości	z	
Węgier	różnicą	29	pkt.	awansując	do	półfinału	rozgrywek	Alpe	Adria	Cup.	
Dzięki	efektownemu	zwycięstwu	zespół	z	Gliwic	zagra	w	półfinale	Alpe	Adria	
Cup.	A	już	w	sobotę,	2	marca,	koszykarze	z	Gliwic	zmierzą	się	z	TBV	Start	Lublin	
w	ramach	rozgrywek	Energa	Basket	Ligi.	Początek	spotkania	o	godz.	12.40	w	
Arenie	Gliwice.	(mw	/	fot.	materiały	GTK)

Piękne zwycięstwo futsalistów Piasta 

Mistrzowie Polski z Gliwic!

Piast wraca z Gdyni z 3 punktami 

Fenomenalny występ GTK!

Po	44	latach	Gliwice	znów	będą	gospodarzem	Indywidualnych	Mistrzostw	Polski	w	tenisie	
stołowym.	Imprezie	organizowanej	w	Centrum	Sportowo-Kulturalnym	Łabędź	przy	 
ul.	Partyzantów	25	towarzyszyć	będą	uroczystości	związane	z	90-leciem	Śląskiego	Związku	
Tenisa	Stołowego.	Uroczyste	otwarcie	87.	IMP	w	Gliwicach	przewidziano	w	piątek	 
1	marca	o	godz.	9.00.	Trzydniowa	impreza	odbędzie	się	pod	honorowym	patronatem	
Prezydenta	Miasta	Gliwice.	Szczegóły	na	www.slzts.pl.	(fot.	Pixabay)	

Mistrzostwa wracają do Gliwic

http://www.slzts.pl/
http://piast-gliwice.pl/
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Począwszy	od	4	marca	wszyscy,	któ-
rzy	złożą	wniosek	o	wydanie	dowodu	
osobistego,	otrzymają	tzw.	e-dowody.	
Będą	to	dokumenty	z	warstwą	elektro-
niczną.	Dotychczasowe	funkcje	dowo-
du	osobistego	nie	zmienią	się.	Nadal	
będzie	to	dokument	potwierdzający	
tożsamość	i	obywatelstwo,	uprawnia-
jący	do	przekraczania	granic	niektó-
rych	państw.	Jednak	dodatkowo	nowe	
dowody	mają	służyć	do	komunikacji	
obywateli	z	urzędami,	służbą	zdrowia	
czy	podmiotami	niepublicznymi	drogą	
elektroniczną.	

Potrzeba  
matką  
wynalazków

Współcześnie	coraz	częściej	korzystamy	
z	usług	on-line,	świadczonych	przez	do-
stawców	komercyjnych,	jak	i	przez	ad-
ministrację	publiczną.	W	związku	z	bra-
kiem	bezpośredniego	kontaktu	z	osobą	
korzystającą	z	usługi	elektronicznej,	
często	pojawiają	się	wątpliwości	co	do	
deklarowanej	tożsamości	czy	wieku.	
Problem	pojawia	się	także	w	przypadku,	
gdy	w	ramach	takiej	usługi	konieczne	
jest	złożenie	oświadczenia	woli,	które	
powinno	być	opatrzone	podpisem.	Roz-
wiązaniem	ma	być	e-dowód	i	dostępne	
dzięki	niemu	dwa	narzędzia:	profil	oso-
bisty	oraz	podpis	elektroniczny.	

Jeden  
chip, trzy  
certyfikaty

– Z zewnątrz nowy dowód osobisty bę-
dzie podobny do obecnego. Jego format 
i wymiary pozostaną bez zmian – nadal 
będzie to plastikowa karta z biome-
trycznym zdjęciem (z twarzą na wprost) 

i podstawowymi danymi osobowymi. No-
wością będzie tzw. numer CAN z przodu 
dokumentu i kod kreskowy na odwrocie, 
które – po przyłożeniu do specjalnego 
czytnika – mają umożliwić połączenie 
z warstwą elektroniczną. Wewnątrz 
dokumentu będzie znajdował się chip. 
W jego pamięci, oprócz informacji z części 
zewnętrznej, znajdą się także certyfikaty – 
od jednego do trzech	–	tłumaczy	Mariusz	
Magierski,	główny	specjalista	Wydziału	
Spraw	Obywatelskich	Urzędu	Miejskiego	
w	Gliwicach.	

Potwierdź, 
zidentyfikuj  
i podpisz

Pierwszy	z	nich	to	certyfikat	potwierdza-
nia	obecności,	który	znajdzie	się	w	każ-
dym	e-dowodzie	–	także	w	dokumentach	
wydawanych	dzieciom.	W	przyszłości	ma	
być	wykorzystywany	m.in.	do	rejestracji	
w	placówkach	medycznych.	

Drugi	to	certyfikat	identyfikacji	i	uwierzy-
telnienia	(profil	osobisty),	umieszczony	
w	 dowodach	 osób,	 które	 ukończyły	
13.	rok	życia.	Będzie	służył	do	potwier-
dzania,	 że	 dane	 posiadacza	 dowodu	
są	prawdziwe.	Umożliwi	jednoznaczną	
identyfikację	osoby	korzystającej	z	usług	
internetowych.	W	przypadku	administra-
cji	publicznej	będą	to	usługi	dostępne	
na	platformie	ePUAP	oraz	stronie	www.
obywatel.gov.pl.

Trzeci	z	certyfikatów	–	certyfikat	pod-
pisu	 osobistego	 –	 umożliwi	 złożenie	
podpisu	w	formie	elektronicznej,	który	
będzie	miał	taką	samą	moc,	jak	podpis	
własnoręczny.	Ten	certyfikat	znajdzie	
się	w	dokumentach	osób	pełnoletnich,	
które	podczas	składania	wniosku	o	e-do-
wód	 zaznaczą	 chęć	 jego	posiadania.	
W	przypadku	wyrabiania	dowodu	dla	
osoby	małoletniej,	która	ukończyła	13	

lat,	 taką	 zgodę	może	wyrazić	 rodzic,	
opiekun	 prawny	 lub	 kurator,	 jednak	
certyfikat	będzie	ważny	dopiero	z	chwilą	
ukończenia	przez	posiadacza	dokumentu	
18.	roku	życia.	

W	 warstwie	 elektronicznej	 nowych	
dowodów	osobistych	znajdzie	się	także	
miejsce	na	umieszczenie	tzw.	kwalifi-
kowanego	certyfikatu	podpisu	elektro-
nicznego.	Korzystanie	z	niego	wymaga	
jednak zawarcia komercyjnej umowy 
pomiędzy	posiadaczem	dowodu	osobi-
stego	a	dostawcą	tzw.	usług	zaufania.	

PIn-y  
i PUK-i

Aby	korzystać	z	tych	narzędzi,	koniecz-
ne	będzie	ustalenie	kodów	PIN:	4-cy-
frowego	dla	 certyfikatu	 identyfikacji	
i	uwierzytelnienia	oraz	6-cyfrowego	dla	
podpisu	osobistego.	Natomiast	certy-
fikat	potwierdzania	obecności	będzie	
aktywny	bez	kodu	PIN.	Kody	nadamy	
sami	podczas	odbioru	dowodu	osobiste-
go	w	urzędzie.	Co	ważne,	nie	będzie	to	
obowiązkowe!	–	Osoby, które nie będą 
zainteresowane korzystaniem z tych 
funkcji e-dowodu, będą mogły zrezy-
gnować z ich aktywacji i nie będą mu-
siały wybierać żadnych kodów. Jednak 
w okresie ważności dowodu osobistego, 
gdy pojawi się potrzeba użycia które-
goś z certyfikatów wybranych podczas 
składania wniosku, będzie można go 
uruchomić w najbliższym urzędzie gminy 
–	informuje	Mariusz	Magierski.

Do	każdego	e-dowodu	będzie	także	dołą-
czona	koperta	z	kodem	PUK	(z	wyjątkiem	
dokumentów	wyrabianych	dzieciom	po-
niżej	13.	roku	życia).	Będzie	on	potrzebny	
w	sytuacji,	gdy	zapomnimy	kodu	PIN	lub	
zablokujemy	go	po	trzykrotnym	błędnym	
wpisaniu,	podczas	korzystania	z	usługi	
elektronicznej.	Kod	PUK	będzie	można	
odebrać	wraz	z	nowym	dowodem	osobi-
stym	lub	pozostawić	w	urzędzie	i	zgłosić	
się	po	niego	w	późniejszym	terminie.	

Akcja „Zawieś 
dowód”

Wraz z wprowadzeniem e-dowodów 
pojawi	się	nowa	usługa	–	zawieszenia	
i	 cofania	 zawieszenia	 certyfikatów.	 
–	Będzie można z niej skorzystać w sytu-
acji, gdy zgubił nam się dowód, ale jeste-
śmy przekonani, że jeszcze go znajdziemy. 
Obecnie zgłoszenie utraty dokumentu 
oznacza jego automatyczne unieważnie-
nie i powoduje konieczność wyrobienia 
nowego. W przypadku e-dowodów, w ta-
kiej sytuacji będzie można zawiesić waż-
ność certyfikatów, a tym samym ważność 
samego dowodu osobistego	–	wyjaśnia	
Mariusz	Magierski.	Takiego	zgłoszenia	
będzie	można	dokonać	osobiście	w	urzę-
dzie	lub	drogą	elektroniczną	na	stronie	
www.obywatel.gov.pl.	Obywatel	będzie	
miał	14	dni	na	poinformowanie	urzędu	
o ewentualnym odnalezieniu dokumentu 
i	o	cofnięciu	zawieszenia	certyfikatów	
i	e-dowodu.	Jeśli	tego	nie	zrobi,	to	po	
upływie	tego	terminu	dowód	osobisty	
automatycznie	zostanie	unieważniony	
w systemie. 

nie ma się  
co spieszyć!

Warto	wiedzieć,	 że	nie	 ze	wszystkich	
funkcji	nowych	dokumentów	tożsamości	
będzie	można	korzystać	od	razu	po	wpro-
wadzeniu	e-dowodu.	Niektóre	zostaną	
uruchomione	z	czasem.	Konieczny	będzie	
również	zakup	specjalnego	czytnika.	Mi-
nisterstwo	Cyfryzacji	pracuje	także	nad	
stworzeniem	aplikacji	mobilnej,	która	
umożliwi	wykorzystanie	smartfonów	jako	
czytników e-dowodów. 

Co	ważne,	dotychczasowe	dowody	osobi-
ste	zachowują	ważność!	Proces	wymiany	
dokumentów	tożsamości	będzie	rozłożo-
ny	na	10	lat	i	potrwa	do	2029	roku.		
 (so)

Już w przyszłym miesiącu pojawią się, zapowiadane od dawna, elektroniczne dowody 
osobiste. Czym będą się różniły od dotychczasowych dokumentów? Do czego będzie je 
można wykorzystać? Co zmieni się podczas wyrabiania e-dowodów? odpowiadamy na 
najważniejsze pytania. 

E-dowody już od marca

https://obywatel.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/
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Ile zapłacę  
za przekształcenie? 

Za	przekształcenie	należy	zapłacić	20 rocznych opłat przekształceniowych na 
wskazany	w	zaświadczeniu	rachunek	bankowy	(bez	uprzedniego	wzywania!).	
Opłaty	te	odpowiadają	wysokości	opłaty	rocznej	za	użytkowanie	wieczyste,	
jaka	obowiązywałaby	w	2019	roku.	Termin	na	zapłatę	pozostaje	bez	zmian	
–	do	31	marca	każdego	roku.	Wyjątek	stanowi	opłata	za	obecny	rok,	którą	
trzeba	wnieść	do	końca	lutego	przyszłego	roku.	

W	każdym	oddziale	ING	Banku	Śląskiego	wpłaty	przyjmowane	są	bez	prowizji.	
Opłatę	można	uiścić	również	w	siedzibie	Wydziału	Gospodarki	Nieruchomo-
ściami	UM	w	budynku	przy	ul.	Jasnej	31a	(wyłącznie	kartą	płatniczą)	oraz	
kartą	i	gotówką	w	kasach	Urzędu	Miejskiego	przy	ul.	Zwycięstwa	21.

Opłatą	przekształceniową	jest	obciążany	każdy	nowy	właściciel	nierucho-
mości	podlegającej	przekształceniu!

Co, jeśli  
zaświadczenie  
jest mi potrzebne 
szybciej?

Ustawa	przewiduje,	że	zaświadczenie	można	uzyskać	na	wniosek	
właściciela,	w	terminie	4	miesięcy	od	daty	jego	złożenia.	W	takim	
przypadku	wniosek	podlega	opłacie	skarbowej	w	wysokości	50	zł.	

W	przypadku	uzasadnionej	potrzeby	dokonania	czynności	praw-
nej	mającej	za	przedmiot	lokal,	termin	wydania	zaświadczenia	
skraca	się	do	30	dni.	W	takiej	sytuacji	konieczne	jest	przedłożenie	
aktu	notarialnego	umowy	przedwstępnej.	Wniosek	taki	również	
podlega	opłacie	skarbowej	w	wysokości	50	zł.		

Co dalej? Czekaj na zaświadczenie
Formalnym	potwierdzeniem	faktu	przekształcenia	naszej	nieruchomości	jest	zaświadczenie	z	Urzędu	Miejskiego	
zawierające	informację	o	wysokości	i	terminie	uiszczenia	opłaty	przekształceniowej.	Zostanie	wydane	z	urzędu	
i	dostarczone	każdemu,	komu	przysługuje,	do	końca	tego	roku,	bez	opłat	i	konieczności	składania	wniosków	w	tej	
sprawie.	Na	zaświadczenie	warto	cierpliwie	poczekać,	tym	bardziej	że	termin	uiszczenia	opłaty	przekształceniowej	
za	rok	2019	został	ustawowo	określony	na	29	lutego	2020	roku.	

Urząd	Miejski	przesyła	również	zaświadczenie	do	Sądu	Rejonowego	(Wydział	Ksiąg	Wieczystych).	Na	tej	podstawie	
zostaje	wpisane	prawo	własności	oraz	roszczenie	o	opłatę	przekształceniową	w	księgach	wieczystych	prowadzonych	
dla	nieruchomości.	Za	dokonanie	tych	wpisów	Sąd	Rejonowy	nie	pobiera	opłat.

najpierw sprawdź  
w MSIP-ie

na stronie internetowej www.gliwice.eu (w sekcji dolnych, „zdję-
ciowych” zakładek) znajduje się przekierowanie do Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej. 

Klikamy w Geoportal Mieszkańca, a następnie systematycznie 
powiększamy wygenerowaną mapę, aby zobaczyć szczegóły 
zabudowy ulicy, przy której mieszkamy. 

Budynki mieszkalne oznaczone są kolorem łososiowym, garaże 
– szarym, obiekty handlowe – żółtym, obiekty biurowe – po-
marańczowym. Jeśli mamy wątpliwości co do statusu naszej 
nieruchomości, można skontaktować się telefonicznie z sekreta-
riatem Wydziału Gospodarki nieruchomościami UM w Gliwicach  
(tel. 32/33-86-405 lub 406).

Z początkiem roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe przekształciło się automatycznie we własność. Pamiętajmy – dotyczy 
to wyłącznie budynków o funkcji mieszkalnej oraz obiektów umożliwiających 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, czyli garaży, 
budynków gospodarczych, komórek. Dla 100% pewności warto najpierw spraw-
dzić, czy nasza nieruchomość spełnia te warunki.

Własność zamiast
„wieczystego”

tAK! 
Mój budynek  

jest mieszkalny 

http://www.gliwice.eu/
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o czym pamiętać?

Czy mogę opłacić  
przekształcenie  
za jednym razem?

Tak,	w	każdym	momencie	trwania	„obowiązku	przekształceniowego”.	Pamiętajmy,	
by	zgłosić	to	do	urzędu	na	piśmie.	

Dla	użytkowników	gruntów	Skarbu	Państwa,	wnoszących	opłatę	jednorazową,	
przewidziano	obligatoryjną	bonifikatę.	W	przypadku	płatności	z	góry	dokonanej	
w	2019	roku	wynosi	ona	60%.	W	kolejnych	latach	będzie	obniżana	o	10%.

Dla	gruntów	Miasta	Gliwice	na	dzień	dzisiejszy	nie	została	podjęta	uchwała	Rady	
Miasta	w	sprawie	bonifikaty.

Co się stanie, kiedy  
przekształcenie zostanie 
całkowicie opłacone?

Po	systematycznym	uiszczeniu	wszystkich	opłat	lub	wniesieniu	opłaty	jednorazowej	
prezydent	miasta	wyda	z	urzędu	(w	terminie	30	dni)	stosowne	zaświadczenie.	Będzie	
ono	podstawą	do	wystąpienia	przez	mieszkańca–właściciela	z	wnioskiem	do	Sądu	
Rejonowego	(Wydział	Ksiąg	Wieczystych)	o	wykreślenie	z	działu	III	księgi	wieczystej	
wpisu	roszczenia	o	opłatę	za	przekształcenie.	

Od	wniosku	o	wykreślenie	wpisu	sąd	pobiera	opłatę	stałą	–	w	wysokości	250	zł	
(w	przypadku	wniesienia	opłaty	jednorazowej)	lub	75	zł	(w	pozostałych	przypad-
kach).	

Mój budynek to część tzw.  
nieruchomości mieszanej. Co robić?

Jeśli na jednej nieruchomości oprócz budynku mieszkalnego znajduje się kiosk, sklep, czy też budy-
nek usługowy, to nie ma możliwości automatycznego przekształcenia!	 Przykładem	 takich	 nierucho-
mości	 jest	np.	 teren	w	Łabędach	przy	ul.	Wolności	2–30	 i	ul.	ks.	Popiełuszki	2–6,	czy	 też	w	Sośnicy	przy	 
ul.	Przyszłości	5–24	i	ul.	Pogodnej	2–24,	gdzie	oprócz	wielu	budynków	mieszkalnych	znajdują	się	obiekty	handlowe,	
które	uniemożliwiają	przekształcenie.	

W takim przypadku nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym i aktualny jest obowiązek 
uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste jak co roku, czyli do 31 marca z góry za dany rok.

Jak poradzić sobie  
z tym problemem?

Rozwiązaniem	jest	geodezyjne	wydzielenie	tej	części,	która	zabudowana	
jest	budynkiem	mieszkalnym.	Pamiętajmy	jednak,	że	przekształcenie	
gruntu	pod	budynkami	mieszkalnymi	będzie	możliwe	dopiero	po	doko-
nanym	podziale	i	wyłączeniu	do	osobnej	księgi	wieczystej.	Jeśli	więc	nasz	
podział	zakończy	się	w	2021	roku,	to	i	przekształcenie	będzie	możliwe	
dopiero	w	2021	roku.

Współwłaścicielem  
nieruchomości jest cudzo- 
ziemiec. Co na to przepisy?

W	takiej	sytuacji,	aby	można	było	wydać	zaświadczenie	o	przekształceniu	użytkowania	
wieczystego	gruntu	na	własność,	cudzoziemiec musi uzyskać zgodę właściwego ministra, 
zezwalającą na przekształcenie.	Jeśli	cudzoziemiec	tego	nie	zrobi,	przekształcenie	nie	będzie	
w	ogóle	możliwe.

Czy mogę po prostu opłacić  
„wieczyste” jak dotychczas?

To	najlepsze	rozwiązanie.	W	ten	sposób	nie	narazimy	się	na	ewentualne	odsetki	ustawowe	za	nieterminową	
wpłatę.	

Wszystkie opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego uiszczone po 1 stycznia tego roku na 
dotychczasowy numer rachunku bankowego zostaną zakwalifikowane jako opłata za przekształ-
cenie – jeśli nieruchomość, za którą wniesiono opłatę, uległa przekształceniu i zostało wydane 
zaświadczenie potwierdzające ten fakt.  (Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami	UM	/	kik)	

nIE! 
Moja  

nieruchomość  
nie podlega 

przekształceniu

nIE 
WIEM! 

Mam  
wątpliwości
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JUBILEUSZE

20 lutego w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.

W	gronie	par	świętujących	półwiecze	znaleźli	
się	(w	kolejności	alfabetycznej):	Krystyna	i	Wie-
sław	Ambrożkiewiczowie,	Maria	 i	Mieczysław	
Bałabanowie,	Elżbieta	 i	Tadeusz	Bielowie,	Ewa	
i	Zygfryd	Brzozowie,	Irena	i	Henryk	Czyżykowie,	
Dorota	i	Marian	Jurkiewiczowie,	Kazimiera	i	Jerzy	
Koncewiczowie,	Jadwiga	i	Mirosław	Krakowscy,	
Janina	i	Franciszek	Mazurowie	(fot. 1)...

…Czesława	i	Tadeusz	Ostrowscy,	Jadwiga	i	Marian	
Pasichowie,	Józefa	i	Franciszek	Ramsowie,	Aniela	
i	Stanisław	Siłuchowie,	Monika	i	Zygmunt	Stachur-
scy,	Halina	i	Bogdan	Szczepurkowie	oraz	Krystyna	
Smolińska-Walter	 i	Adam	Walter.	Pamiątkowe	
odznaczenia	czekały	również	na	nieobecnych	
podczas	uroczystości	Teresę	i	Stanisława	Mazur-
kiewiczów (fot. 2).

60-lecie	związku	obchodzili	tego	dnia	Wiesława	
i	Zenobiusz	Cherjanowie,	Krystyna	i	Ryszard	Kró-
liczkowie	oraz	Magdalena	i	Augustyn	Młynarczy-
kowie.	Pamiątkowe	odznaczenia	czekały	również	
na	nieobecnych	podczas	uroczystości	Danielę	
i	Henryka	Morysiów	oraz	Małgorzatę	i	Szymona	
Ratusznych	(fot. 3).  
 (kik)
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WARto WIEDZIEć / oGŁoSZEnIA

oferty pracy

komunikaty

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia	o	ogłoszeniu	postępowania	o	udzielenie	 

zamówienia	publicznego	–	przetarg	nieograniczony,	pn.:

Modernizacja budynku przy ul. Różanej 2  
w Gliwicach: remont elewacji wraz z docieple-
niem i kolorystyką, izolacja przeciwwilgociowa 

ścian fundamentowych, prace budowlane 
i ociepleniowe w obrębie dachu, piwnic, 
remont i modernizacja klatki schodowej, 

wydzielenie łazienek wraz z dobudową prze-
wodów kominowych i przebudową instalacji 

wod.-kan., przebudowa instalacji gazowej 
wraz z wykonaniem instalacji C.o., moderniza-
cja instalacji elektrycznej, wymiana przyłącza 
wody, podłączenie do kanalizacji deszczowej 

oraz rozbiórka budynku gospodarczego.
termin składania ofert:	8	marca	2019	r.	do	godz.	9.00
termin otwarcia ofert: 8	marca	2019	r.	o	godz.	10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

śląskie Centrum Logistyki S.A.  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia	o	ogłoszeniu	w	trybie	przetargu	
nieograniczonego	na:

Zadanie pt. Renowacja ogrodzenia śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach  

przy ul. Portowej 28.
termin składania ofert:	5	marca	2019	r.	do	godz.	10.00
termin otwarcia ofert:	5	marca	2019	r.	o	godz.	10.30

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej 

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

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia	o	ogłoszeniu	przetargu	nieograniczonego,	 

zgodnie	z	„Regulaminem	udzielania	zamówień	 
w	PKM	Sp.	o.o.	w	Gliwicach”,	w	sprawie:	

„Usługa bieżnikowania opon i zakup 
opon bieżnikowanych do autobusów 

komunikacji miejskiej dla PKM  
Sp. z o.o. w Gliwicach”.

nr sprawy: Pn/tM/1/2019
termin składania ofert: 12	marca	2019	r.	do	godz.	10.30
termin otwarcia ofert:	12	marca	2019	r.	o	godz.	11.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia	o	ogłoszeniu	postępowania	
prowadzonego	zgodnie	z	ustawą	Prawo	Zamówień	 

Publicznych	(PZP)	z	29	stycznia	2004	r.	(t.j.	DzU	z	2018 r.,	
poz.	1986)	w	trybie	przetargu	nieograniczonego	na:

Budowę III etapu odsiarczania  
spalin i I etapu budowy instalacji 

odazotowania spalin metodą  
selektywnej redukcji niekatalitycznej 

dla kotłowni WR-25.
termin składania ofert:	25	marca	2019	r.	do	godz.	11.30
termin otwarcia ofert: 25	marca	2019	r.	o	godz.	11.45

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

nabór nr PSM.111.1.2019

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach
 zatrudni pracownika na stanowisko księgowy/księgowa,  

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu.
Zatrudnienie nastąpi od 1 kwietnia 2019 r. 

Pełna	treść	ogłoszenia	dostępna	jest	w	Biuletynie	In-
formacji	Publicznej	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach	na	
stronie bip.gliwice.eu	w	dziale	Oferty	pracy	/	Jednostki	
organizacyjne	Miasta	oraz	na	tablicy	ogłoszeń	Państwo-
wej	Szkoły	Muzycznej	I	i	II	st.	

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
•	 głównych	obowiązków	pracownika,
•	 wymagań	niezbędnych	oraz	dodatkowych,
•	 wymaganych	dokumentów	i	oświadczeń,
•	 warunków	pracy	na	danym	stanowisku,
•	 planowanych	terminów	poszczególnych	etapów	

naboru,

•	 udziału	w	naborze	osób	z	orzeczonym	stopniem	
niepełnosprawności.

Dokumenty	należy	składać	do	6 marca 2019 r. do 
godz. 17.00 w	sekretariacie	Państwowej	Szkoły	Mu-
zycznej	I	i	II	st.	w	Gliwicach	przy	ul.	o.	J.	Siemińskie-
go 6.	Dokumenty,	które	wpłyną	do	Państwowej	Szkoły	
Muzycznej	I	 i	II	st.	w	Gliwicach	po	wyznaczonym	
terminie,	nie	będą	rozpatrywane.	

Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	pod	numerem	
telefonu	32/231-31-23.

KoMUnIKAt W SPRAWIE REALIZACJI SPRAW ZWIĄZAnYCH  
Z UZYSKAnIEM DoWoDU oSoBIStEGo

Wydział Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
informuje,

że od 4 marca 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie 
wniosków celem uzyskania dowodu osobistego 
zawierającego warstwę elektroniczną.
Centralny	Ośrodek	Informatyki	w	Warszawie	poin-
formował	o	planowanych	czasowych	utrudnieniach	 
w	działaniu	Rejestru	Dowodów	Osobistych,	w	wy-
niku	których:
• w środę, 27 lutego 2019 r., zostanie wyłączona 

możliwość składania wniosków o wydanie do-
wodu osobistego drogą elektroniczną	–	usługa	
ponownie	ma	zostać	włączona	4	marca	2019	r.;

• w piątek, 1 marca 2019 r., od godz. 11.30 do 
końca godzin otwarcia urzędu, tj. do godz. 15.00, 
nie będzie możliwości załatwiania spraw do-
tyczących dowodów osobistych, w tym: skła-
dania wniosków o dowód osobisty, wydania 
gotowego już dokumentu oraz wydania za-
świadczenia o utracie czy uszkodzeniu dowodu  
osobistego. 

Ponowne	włączenie	usług	planowane	jest	w	ponie-
działek,	4	marca	2019	r.	

28 lutego i 1 marca (czwartek i piątek) biuro Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w siedzibie Urzędu Miejskie-
go przy ul. Zwycięstwa 21 będzie nieczynne. Informację 
o innych instytucjach konsumenckich oraz poradniki kon-
sumenckie będzie można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w pokoju 008 (sekretariat).

Przypominamy,	że	w	tym	czasie	
do	dyspozycji	mieszkańców	po-
zostaje	INFOLINIA	KONSUMENC-
KA	(tel.	801-440-220,	22/290-
89-16),	czynna	od	poniedziałku	
do	piątku	w	godz.	8.00–18.00.

W celu uzyskania porady konsu-
menckiej	można	również	skon-
taktować	 się	 z	Wojewódzkim	
Inspektoratem	Inspekcji	Han-

dlowej	w	Katowicach	(ul.	Brata	
Alberta	4,	40-951	Katowice,	tel.	
32/356-81-00).		 (kik)

Potrzebna porada 
konsumencka?

fo
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InFoRMACJA
Miejska	Komisja	Wyborcza	dla	przeprowadzenia	wyborów	do	Rad	Osiedli	
w	Gliwicach	dokonała	analizy	zgłoszeń	kandydatów	do	Rad	Osiedli.	Wyniki	
analizy,	zawierające	uwagi	dotyczące	uchybień	w	zgłoszeniach,	znajdują	
się	w	protokołach	sprawdzenia	zgłoszeń	kandydatów	do	poszczególnych	
Rad	Osiedli,	zamieszczonych	w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	i	na	stronie	
internetowej	Urzędu	Miejskiego	w	zakładce	Rady	Osiedli	/	Wybory	do	Rad	
Osiedli	2019,	a	także	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego.

Zainteresowane osoby do 7 marca br., mogą z własnej inicjatywy składać 
pisemne zastrzeżenia do uwag Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne 
wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniach – bezpośrednio w Urzędzie 
Miejskim, w pok. 134-143, w godzinach pracy Urzędu. osoby te nie będą 
indywidualnie wzywane przez Miejską Komisję Wyborczą.

Zgodnie	z	§	18	ust.	7	Statutów	Osiedli	Miejska	Komisja	Wyborcza,	po	
rozpatrzeniu	zastrzeżeń	i	poprawek,	ogłosi	listę	zarejestrowanych	kan-
dydatów	najpóźniej	w	21	dniu	przed	terminem	wyborów,	tj.	do	dnia	17	
marca	2019	r.	

Przewodniczący	Miejskiej	Komisji	Wyborczej
dla	przeprowadzenia	wyborów	do	Rad	Osiedli	w	Gliwicach

Andrzej	Karasiński

Podatki	lokalne,	opłaty	za	nieruchomości	i	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi	można	teraz	sprawdzić	i	opłacić	na	
Gliwickiej	Elektronicznej	Platformie	Analityczno-Rozrachunko-
wej.	Żeby	z	niej	korzystać,	wystarczy	posiadać	Profil	Zaufany	 
i	zarejestrować	konto	użytkownika	na	stronie	gepar.gliwice.eu. 

Więcej	na	www.gliwice.eu

GEPAR –    
opłaty pod kontrolą

na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.
gliwice.eu oraz w aplikacji mobilnej można sprawdzić na 
trzy dni do przodu, czy w Gliwicach zostaną przekroczone 
stężenia szkodliwych substancji i jakie będą warunki 
do aktywności na zewnątrz. 

Poznaj prognozy stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwu-
tlenku azotu, dwutlenku siarki, 
tlenku węgla oraz indeks jakości 
powietrza, czyli kompleksową 
informację o jakości powietrza 
na danym obszarze miasta.

prognozy.gliwice.eu 

Sprawdź jakość powietrza

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
http://www.gliwice.eu/
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oGŁoSZEnIA
oferty pracy

● fryzjer/ fryzjerka 
wykształcenie	zawodowe,	książeczka	
sanepidowska,	dwie	zmiany,	miejsce	
pracy:	Gliwice;	

● spawacz 
wykształcenie	zawodowe,	wyma-
gane	 doświadczenie	 zawodowe,	
uprawnienia	oraz	umiejętność	spa-
wania	metodą	MIG,	MAG	i	TIG,	prace	
spawalnicze	i	prace	ślusarskie,	mile	
widziane dodatkowe uprawnienia na 
wózki	widłowe	oraz	na	suwnice	ste-
rowane	z	poziomu	roboczego,	jedna	
zmiana,	miejsce	pracy:	Gliwice;

● ślusarz – magazynier 
wykształcenie	 zawodowe,	 znajo-
mość	rysunku	technicznego,	może	
być	osoba	chętna	do	przyuczenia,	
dwie	zmiany,	miejsce	pracy:	Gliwice;

● cukiernik/  
    pomoc cukiernika 

wykształcenie	zawodowe	kierunko-
we,	doświadczenie	zawodowe	mile	
widziane,	miejsce	pracy:	Gliwice,	
tylko	zmiana	nocna	od	godz.	20.00,	
wymiar	etatu	do	uzg.	z pracodawcą,	
w przypadku posiadania prawa jazdy 
kat.	B	–	godziny	pracy	do	uzgodnie-
nia z pracodawcą;

● pomoc kuchenna 
wykształcenie	podstawowe,	przy-
gotowanie	miejsca	pracy,	obieranie,	
krojenie,	 szatkowanie	 i	 siekanie	
warzyw	i	owoców	do	potraw,	wy-
konywanie	innych	potraw	zgodnie	
z	poleceniami	kuchni,	utrzymywanie	

czystości,	przygotowywanie	śniadań	
–	kuchnia	śniadaniowa,	miejsce	pra-
cy:	Paniówki;	

● sortowacz surowców  
    wtórnych 

wykształcenie:	brak	wymagań,	sor-
towanie	odpadów	na	poszczególne	
frakcje	ze	strumienia	zmieszanych	
surowców,	oddzielanie	odpadów	
z	pasa	ręcznego	i	mechanicznego	
do	sortowania,	przestrzeganie	prze-
pisów oraz instrukcji eksploatacji 
urządzeń,	 jedna	 zmiana,	 praca	
w	Gliwicach;

● pracownik produkcji 
wykształcenie:	brak	wymagań,	zdol-
nosci	manualne,	odporność	na	pracę	
monotonną,	lutowanie,	składanie	
akumulatorów z poszczególnych	
komponentów,	 transport	 ręczny	
materiałów,	miejsce	pracy:	Gliwice;

● serwisant   
    elektronarzędzi 

wykształcenie	średnie	(elektronik),	 
2	lata	doświadczenia,	uprawnienia	
SEP,	zakres	obowiązków: naprawa 
elektronarzędzi,	jedna	zmiana,	miej-
sce	pracy:	Gliwice	–	Bojków;

● elektromonter 
wykształcenie	zawodowe	lub	śred-
nie	kierunkowe,	prawo	jazdy	kat.	
B,	uprawnienia	SEP	powyżej	1	kV,	
uprawnienia	energetyczne	grupa	1	 
–	mile	widziane,	jedna	zmiana,	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 21 lutego 2019 r.

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	 Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka	z	ograniczoną	odpowie-
dzialnością	 w	 Gliwicach	 przy	 
ul.	Chorzowskiej	150,	w	godzinach	
od	7.00	do	15.00.
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	
odpowiedzi	jedynie	na	wybra-
ne	aplikacje.	 Informujemy,	że	
skontaktujemy	się	z	wybranymi	
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.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr KD.210.12.2019.KD-1 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna	treść	ogłoszenia	dostępna	jest	 
w	Biuletynie	 Informacji	 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 infor-
macje dotyczące:
•	 głównych	obowiązków	pracowników,	
•	 wymagań	niezbędnych	oraz	dodat-

kowych,
•	 wymaganych	dokumentów	i	oświad-

czeń,
•	 warunków	pracy	na	stanowiskach,

•	 planowanych	terminów	poszczegól-
nych	etapów	naboru,

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

Dokumenty	należy	składać	do	15 mar-
ca 2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr,	Szkoleń	i	Płac	Urzędu	Miejskiego	
w	Gliwicach,	ul.	Zwycięstwa	21,	III	piętro,	
pokój	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.	

nabór nr KD.210.15.2019.BRM-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,

 zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w Biurze Rozwoju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna	treść	ogłoszenia	dostępna	jest	 
w	Biuletynie	Informacji	Publicznej	Urzę-
du	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 infor-
macje dotyczące:
•	 głównych	obowiązków	pracownika,	
•	 wymagań	niezbędnych	oraz	dodat-

kowych,
•	 wymaganych	dokumentów	i	oświad-

czeń,
•	 warunków	pracy	na	stanowisku,

•	 planowanych	terminów	poszczegól-
nych	etapów	naboru,

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

Dokumenty	należy	składać	do	29 mar-
ca 2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr,	Szkoleń	i	Płac	Urzędu	Miejskiego	
w	Gliwicach,	ul.	Zwycięstwa	21,	III	piętro,	
pokój	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.	

nabór nr KD.210.14.2019.KS -1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna	treść	ogłoszenia	dostępna	jest	 
w	Biuletynie	 Informacji	 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 infor-
macje dotyczące:
•	 głównych	obowiązków	pracownika,	
•	 wymagań	niezbędnych	oraz	dodat-

kowych,
•	 wymaganych	dokumentów	i	oświad-

czeń,
•	 warunków	pracy	na	stanowisku,

•	 planowanych	terminów	poszczegól-
nych	etapów	naboru,

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

Dokumenty	należy	składać	do	25 mar-
ca 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	Miejskiego	w	Gliwicach	po	
wyznaczonym	terminie,	nie	będą	roz-
patrywane. 
Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	
pod	numerem	telefonu	32/238-56-50.	

nabór nr KD.210.13.2019.GE-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Geodezji i Kartografii w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna	treść	ogłoszenia	dostępna	jest	 
w	Biuletynie	 Informacji	 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 infor-
macje dotyczące:
•	 głównych	obowiązków	pracowników,	
•	 wymagań	niezbędnych	oraz	dodat-

kowych,
•	 wymaganych	dokumentów	i	oświad-

czeń,
•	 warunków	pracy	na	stanowiskach,

•	 planowanych	terminów	poszczegól-
nych	etapów	naboru,

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

Dokumenty	należy	składać	do	20 mar-
ca 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	Miejskiego	w	Gliwicach	po	
wyznaczonym	terminie,	nie	będą	roz-
patrywane. 
Dodatkowe	informacje	można	uzyskać	
pod	numerem	telefonu	32/238-56-50.	

Przedsiębiorstwo Remontów  
Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
zatrudni osoby na stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania kontraktów budowlanych.
Minimalne wymagania:
•	 wykształcenie	średnie,
•	 min.	2-3	 letnie	doświadczenie	

zawodowe przy wykonywaniu 
kosztorysów	budowlanych,

•	 mile	widziana	znajomość	przepi-
sów	i	ustaw	z	branży	budowlanej,

•	 umiejętność	obsługi	podstawo-
wych	programów	komputero-
wych,	

•	 obywatelstwo	polskie,
•	 posiadanie	pełnej	zdolności	do	

czynności	prawnych	oraz	korzy-
stanie	z	pełni	praw	publicznych,

•	 dobre	umiejętności	komunika-
cyjne.

obowiązki:
•	 wykonywanie	kosztorysów	bu-

dowlanych,
•	 prowadzenie dokumentacji kosz-

torysowej	i	budowlanej,
•	 współpraca	z	oferentami.
oferujemy:
•	 umowę	o	pracę	w	pełnym	wymia-

rze	czasu	pracy,
•	 atrakcyjne	wynagrodzenie,

•	 możliwość	rozwoju	zawodowego.
Osoby	 chętne	 do	 podjęcia	 pracy	
w	stabilnej	firmie	o	ugruntowanej	
pozycji	na	rynku	proszone	są	o	przesy-
łanie	dokumentów	aplikacyjnych	na	
adres	e-mail:	drogi@pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty	można	również	przesłać	
pocztą	tradycyjną	lub	dostarczyć	oso-
biście	do	siedziby	PRUiM	S.A.,	adres:		
44-100	Gliwice,	ul.	Nad	Bytomką	1.	
Kontakt	telefoniczny:	32/270-40-10,	
32/270-40-00.
Dokumenty	składane	należy	opatrzyć	
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu 
prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	UE	z	27	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	
ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	prze-
twarzaniem	danych	osobowych	przez	
właściwe	organy	do	celów	zapobiegania	
przestępczości,	prowadzenia	postępowań	
przygotowawczych,	wykrywania	i	ścigania	
czynów	zabronionych	i	wykonywania	kar,	
w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	
danych	–	RODO).

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
S.A. w Gliwicach

zatrudni:
• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mine-

ralno-bitumicznych.
Osoby	 chętne	do	podjęcia	pracy	
w	stabilnej	firmie	o	ugruntowanej	
pozycji	na	rynku	proszone	są	o	prze-
syłanie	dokumentów	aplikacyjnych	
na	adres	e-mail:	drogi@pruim.gli-
wice.pl	lub	jskiba@pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty	można	również	przesłać	
pocztą	tradycyjną	lub	dostarczyć	oso-
biście	do	siedziby	PRUiM	S.A.,	adres:		
44-100	Gliwice,	ul.	Nad	Bytomką	1.	
Kontakt	telefoniczny:	32/270-40-10,	
32/270-40-03.

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

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:drogi%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoSZEnIA
nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
•	 pomieszczenia	biurowe	 
o	powierzchni	od	17	do	54	m2,

•	 pomieszczenia	klimatyzowane,	
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

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 stro-
nie 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	komu-
nikaty	urzędowe	/	Wykazy	nieruchomości	

do	wynajęcia,	dzierżawy	lub	zbycia.

przeznaczone do sprzedaży, 
stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 nr	38/2019	do	7	marca	2019	r.;

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 nr	39/2019	do	7	marca	2019	r.,
•	 nr	40/2019	do	8	marca	2019	r.,
•	 nr	42/2019	do	8	marca	2019	r.

preZyDent miaSta  
GLiWice

informuJe,

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

• UL. RYBnICKA 25, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 41,04 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do WC usytuowanym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu

termin przetargu: 21	marca	2019	r.,	godz.	9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 290,00 zł
Wadium:	4500,00	zł
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)
termin wpłaty wadium: 15	marca	2019	r.

• PL. JAśMInU 8, lokal nr I, parter, pow. 
130,00  m2, 8 pomieszczeń, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21	marca	2019	r.,	godz.	10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 248 800,00 zł
Wadium:	12	500,00	zł
termin oględzin:	12	marca	2019	r.	od	godz.	10.00	
do	10.15
(dodatkowy	termin	oględzin:	19	marca	2019	r.	od	godz.	
9.30	do	9.40	po	wcześniejszym	zgłoszeniu	w	ROM	1	
przy	ul.	Kłodnickiej	5	w	Gliwicach,	tel.	32/339-29-97)
termin wpłaty wadium:	15	marca	2019	r.

• UL. FREDRY 2, garaż nr G5, parter, pow. 
27,35 m2, 1 pomieszczenie, garaż do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28	marca	2019	r.,	godz.	9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium:	1400,00	zł
termin oględzin:	14	marca	2019	r.	od	godz.	10.00	
do	10.15
(dodatkowy	termin	oględzin:	26	marca	2019	r.	od	godz.	
9.00	do	9.15,	po	wcześniejszym	zgłoszeniu	w	ROM	1	
przy	ul.	Kłodnickiej	5	w	Gliwicach,	tel.	32/339-29-82)
Termin	wpłaty	wadium:	22	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.

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	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	206
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 500,00 zł
Cena	nieruchomości	jest	ceną	brutto	i	zawiera	podatek	VAT	w	wyso-
kości	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.
--------------------------------------------------------------------------
I	ustny	przetarg	ograniczony	na	sprzedaż	prawa	własności	
części	nieruchomości	niezabudowanej,	oznaczonej	jako:

• dz. nr 637/2, obręb Przedmieście, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 0,0349 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8.

termin przetargu:	18	marca	2019	r.,	godz.	10.00
Miejsce przetargu: siedziba	Wydziału	Gospodarki	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
Cena	nieruchomości	zawiera	23%	podatek	VAT	zgodnie	z	ustawą	
z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	DzU	z	2018	r.,	
poz.	2174	z	późn.	zm.).
Wadium:	7500,00	zł
termin wpłaty wadium: 13	marca	2019	r.
--------------------------------------------------------------------------
I	ustny	przetarg	ograniczony	na	sprzedaż	prawa	własności	
części	nieruchomości	niezabudowanej,	oznaczonej	jako:

• dz. nr 637/3, obręb Przedmieście, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8.

termin przetargu: 18	marca	2019	r.,	godz.	10.30
Miejsce przetargu: siedziba	Wydziału	Gospodarki	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 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:	17	600,00	zł
termin wpłaty wadium: 13	marca	2019	r.
--------------------------------------------------------------------------
się	I	ustny	przetarg	ograniczony	na	sprzedaż	prawa	własności	
części	nieruchomości	niezabudowanej,	oznaczonej	jako:

• dz. nr 637/4, obręb Przedmieście, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 0,0645 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8.

termin przetargu: 18	marca	2019	r.,	godz.	11.00
Miejsce przetargu: siedziba	Wydziału	Gospodarki	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 137 600,00 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: 13	800,00	zł
termin wpłaty wadium:	13	marca	2019	r.
--------------------------------------------------------------------------
I	ustny	przetarg	ograniczony	na	sprzedaż	prawa	własności	
części	nieruchomości	niezabudowanej	oznaczonej	jako:

• dz. nr 637/5, obręb Przedmieście, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność Miasta Gliwice. 
Pow. gruntu 0,0653 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8.

termin przetargu: 18	marca	2019	r.,	godz.	12.00
Miejsce przetargu: siedziba	Wydziału	Gospodarki	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 139 300,00 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:	14	000,00	zł
termin wpłaty wadium:	13	marca	2019	r.
--------------------------------------------------------------------------
II	ustny	przetarg	nieograniczony	na	sprzedaż	prawa	własności	
nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb  
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha  
i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², po-
łożona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gli-
wicach, użytek B – tereny mieszkaniowe 
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, KW GL1G/00009898/1 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb  
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, po-
łożona przy ul. tadeusza Kościuszki w Gli-
wicach, użytek B – tereny mieszkaniowe,  
KW GL1G/00056985/2 prowadzona w Są-
dzie Rejonowym w Gliwicach.

termin przetargu: 24	kwietnia	2019	r.,	godz.	11.00
Miejsce przetargu:	siedziba	Wydziału	Gospodarki	Nieru-
chomościami	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach,	ul.	Jasna 31A,	
sala	nr	106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w	tym:
4	867	410,00	zł	netto	*	(zw.	z	opodatkowania	VAT),	
690,00	zł	brutto**	(w	tym	23%	VAT)
*	Sprzedaż	zabudowanej	działki	nr	1082,	obręb	Stare	Miasto,	zwolniona	
z	opodatkowania	podatkiem	VAT	zgodnie	z	art.	43	ust.	1	pkt	10	ustawy	
z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	–	t.j.	DzU	z	2017	r.,	
poz.	1221	z	późn.	zm.).	
**	Sprzedaż	zabudowanej	działki	nr	1083,	obręb	Stare	Miasto,	opo-
datkowana	podatkiem	VAT	w	wysokości	23%.
Wadium:	490	000,00	zł
termin wpłaty wadium: 18	kwietnia	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 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	nieruchomo-
ściami	(t.j.	DzU	z	2016	r.,	poz.	2147	z	póź.	zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zos- 
tały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające opis i warunki wydzierżawienia nierucho-
mości stanowiących własność Miasta Gliwice:

Wykazy	ogłasza	się	w	celu	umożliwienia	zgłoszenia	ewentual-
nych	roszczeń	do	nieruchomości	umieszczonych	w	wykazach.

•	 nr	30	i	31	do	8	marca	2019	r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 
tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  
mającego na celu 10-letnią dzierżawę  nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 

w Gliwicach, obręb Bojkowskie Pola, obejmująca działkę o numerze 221/9, 
o powierzchni 0,0625 hektara.

Działka	221/9,	obręb	Bojkowskie	Pola,	ujawniona	jest	
w	Księdze	Wieczystej	o	numerze	GL1G/00134014/6,	
prowadzonej	przez	VIII	Wydział	Ksiąg	Wieczystych	Sądu	
Rejonowego	w	Gliwicach.	Nieruchomość	ta	stanowi	
własność	Górnośląskiej	Agencji	Przedsiębiorczości	
i	Rozwoju	spółka	z	o.o.	w	Gliwicach	na	podstawie	
aktu	notarialnego	z	1	marca	2017	r.	Prawo	własności	
Górnośląskiej	Agencji	Przedsiębiorczości	i	Rozwoju	
sp.	z	o.o.	w	Księdze	Wieczystej		zostało	ujawnione.
Nieruchomość	będąca	przedmiotem	przetargu	jest	obcią-
żona	ograniczonymi	prawami	rzeczowymi	wyszczególnio-
nymi	w	Księdze	Wieczystej	o	numerze	GL1G/00134014/6,	
prowadzonej	przez	VIII	Wydział	Ksiąg	Wieczystych	Są-
du	Rejonowego	w	Gliwicach.	Nieruchomość	ta	nie	jest	
przedmiotem	zobowiązań.
Nieruchomość	będąca	przedmiotem	dzierżawy	jest	
przeznaczona	pod	działalność	lotniczą	oraz	lotniczą	
działalność	szkoleniową.	
Przetarg	odbędzie	się	w	drodze	licytacji	ustnej	ceny	
miesięcznej	dzierżawy	netto	całej	nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi:	5	zł	netto/m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.
Cena	 wywoławcza	 miesięcznej	 dzierżawy	 1	 m2 

ww.	nieruchomości	wynosi: 1,00 zł netto	(słownie:	jeden	
złoty	i	zero	groszy),	a	1,23 zł brutto	(słownie:	jeden	złoty	
i	dwadzieścia	trzy	grosze).
Wartość	dzierżawy	miesięcznej	netto	całej	nieruchomo-
ści,	tj.	działki	o numerze	221/9	wynosi: 625,00 zł (słownie:	
sześćset	dwadzieścia	pięć	złotych	i	zero	groszy)	–	cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Cena	dzierżawy	miesięcznej	brutto	całej	nieruchomości,	
tj.	działki	o numerze	221/9	wraz	z 23%	podatkiem	VAT	
wynosi: 768,75 zł	(słownie:	siedemset	sześćdziesiąt	osiem	

złotych	i	siedemdziesiąt	pięć	groszy)	–	cena wywoławcza 
całej nieruchomości.
Oferent	zobowiązany	jest	do	wpłaty	wadium	w	wysokości	
5000,00 zł	(słownie:	pięć	tysięcy	złotych	i	zero	groszy)	
płatne	na	rachunek	Górnośląskiej	Agencji	Przedsiębior-
czości	i	Rozwoju	Spółka	z	o.o.	w	Gliwicach	(68	1050	1285	
1000	0022	0891	3984)	w	terminie	do 7 marca 2019 r. 
do godz. 12.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 
7 marca 2019 r. o godz. 13.00 w	siedzibie	Górnośląskiej	
Agencji	Przedsiębiorczości	i	Rozwoju	Sp.	z	o.o.	w	Gliwi-
cach	przy	ul.	Wincentego	Pola	16,	pokój	110.
Warunkiem	udziału	w	przetargu	jest	pobranie		„Specyfi-
kacji	Istotnych	Warunków	Przetargu”,	wpłacenie	wadium	
w	wyżej	podanym	terminie	oraz	złożenie	pisemnej	oferty	
o	treści	określonej	w	SIWP	wraz	z	wymaganymi	doku-
mentami	do	7	marca		2019	r.	do	godz.	12.30	w	siedzibie	
organizatora	przetargu.
Szczegółowe	warunki	przystąpienia	do	przetargu,	szcze-
gółowy	opis	nieruchomości	oraz	informacje	o	dostęp-
nej	infrastrukturze	zawarto	w	„Specyfikacji	istotnych	
warunków	przetargu”,	którą	należy	pobrać	w	siedzibie	
organizatora	przetargu	do	7	marca	2019	r.	do	godz.	
12.30,	w	godz.	8.00	–	15.00,	w	dniach	roboczych,	od	
poniedziałku	do	piątku.	
Wadium	wpłacone	przez	uczestnika,	który	przetarg	wy-
grał,	zalicza	się	na	poczet	czynszu	dzierżawnego.
W	przypadku	uchylenia	się	przez	podmiot	wyłoniony	
w	drodze	przetargu	od	zawarcia	umowy	sprzedaży	nie-
ruchomości	wpłacone	wadium	ulega	przepadkowi	na	
zasadach	określonych	w	„Specyfikacji	istotnych	warun-
ków	przetargu”.
Górnośląska	Agencja	Przedsiębiorczości	i	Rozwoju	Spółka	
z	o.o.	w	Gliwicach	zastrzega	sobie	prawo	zamknięcia	
przetargu	bez	wybrania	którejkolwiek	z	ofert.

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 Gliwi-
cach zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierża-
wienia, stanowiące własność Gminy Gliwice:

•	 nr	ZDM/4/2019	do	8	marca	2019	r.

•	 nr	ZDM/5/2019	do	8	marca	2019	r.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
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http://gapr.pl/
http://zdm.gliwice.pl/
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oGŁoSZEnIA
nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja:	przy	ul.	Łowickiej	w	Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:

• działka nr 1026/4, obręb żerniki, o pow. 0,0902 ha, 
zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa  
– grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb żerniki, o pow. 0,0678 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00013773/0, użytek RIVa  
– grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb żerniki.

opis przedmiotu przetargu:
Działki	położone	we	wschodniej	części	miasta	Gliwice	przy	
ul.	Łowickiej.	Sąsiedztwo	stanowi	zabudowa	mieszkaniowa	
jednorodzinna	oraz	pola	uprawne.	Okolica	dobrze	skomuni-
kowana.	Działka	1026/1,	obręb	Żerniki,	ma	bezpośredni	do-
stęp	do	utwardzonej	drogi	publicznej	o	znacznym	natężeniu	
ruchu,	ul.	Łowickiej,	i	służy	jako	droga	wewnętrzna	do	działki	
1026/4,	obręb	Żerniki	oraz	do	działek	przyległych.	Działka	
nr	1026/4,	obręb	Żerniki,	ma	kształt	regularny,	umożliwia-
jący	zagospodarowanie	pod	budownictwa	jednorodzinne.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości –	brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki	oraz	działka	nr	1026/4,	
obręb	Żerniki,	położone	są	na	terenie,	na	którym	od	23	wrze-
śnia	2004	r.	obowiązuje	miejscowy	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	obszaru	położonego	po	wschodniej	
stronie	ulicy	Tarnogórskiej,	stanowiącego	część	dzielnicy	
Żerniki	w	Gliwicach.	
Przedmiotowy	plan	uchwalony	został	przez	Radę	Miejską	
w	Gliwicach	uchwałą	XXI/576/2004	z	8	lipca	2004	r.,	któ-
ra	opublikowana	została	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Śląskiego	nr	86	z	8	września	2004r.,	poz.	2442.	
Zgodnie	z	mpzp	działka	położona	jest	w	jednostce	funk-
cjonalnej	o	symbolu	E3.1(3.1)/TMJ,	gdzie	funkcją	wiodącą	
jest	zabudowa	mieszkaniowa tMJ – tereny przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową,	dla	których	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia:
•	 procent	terenów	zabudowanych	(pow.	maks.)	–	20,
•	 procent	terenów	zielonych	(biologicznie	czynnych	–	pow.	

min.)	–	70,
•	 wskaźnik	intensywności	zabudowy	–	do	0,4,
•	 nieprzekraczalna	liczba	kondygnacji,	wysokość	zabudowy	

(z	dopuszczeniem	podpiwniczenia	i	poddasza	użytko-
wego)	–	p.II.p.	

Działka	znajduje	się	w	strefie	SH-3.1,	w	granicy	strefy	„OW”	ob-
serwacji	archeologicznej,	w	obrębie	której	wszelkie	prace	ziem-
ne	winny	być	prowadzone	pod	nadzorem	archeologicznym.
8	września	2016	r.	Rada	Miasta	Gliwice	podjęła	uchwałę	
nr	XIX/483/2016	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
miasta	Gliwice	dla	obszaru	obejmującego	część	Osiedla	
Żerniki	położoną	po	wschodniej	stronie	ulicy	Tarnogórskiej.
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki,	znajduje	się	w	granicach	
opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto 
w	tym:	41	000,00	zł	–	udział	w	wysokości	¼	w	działce	 
nr	1026/1,	obręb	Żerniki.
Cena	nieruchomości	jest	opodatkowana	23%	podatkiem	VAT	zgodnie	
z	ustawą	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	DzU	
z	2017	r.,	poz.	1221	ze	zm).
Minimalne postąpienie: 2530,00	zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg	rozpocznie	się	29 marca 2019 r. o godz. 13.00 
w siedzibie	Wydziału	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	
Miejskiego	w Gliwicach	przy	ul.	Jasnej	31A,	sala	nr	206.	
Podpisanie	notarialnej	umowy	kupna-sprzedaży	nastąpi	do	
29	kwietnia	2019	r.	
Wadium
Wadium	w	wysokości 25 300,00 zł należy	wnieść	w	formie	
pieniężnej	na	konto	bankowe	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwi-
cach:	ING	Bank	Śląski	S.A.	nr	42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257,	z	tytułem	wpłaty	„Przetarg,	dz.	nr	1026/1	i	1026/4,	ob-
ręb	Żerniki	oraz	wpisać,	kto	będzie	nabywcą”.	Wadium	winno	
być	uznane	na	rachunku	gminy	najpóźniej	25 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	nie-
ruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

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

terminie,
•	 okazanie	dokumentu	potwierdzającego	tożsamość	osoby	

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

rialnego	lub	sporządzenie	pełnomocnictwa	w	obecności	
pracownika	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach	w	przypadku	
pełnomocnika	osoby	fizycznej	(przed	przetargiem),

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

•	 okazanie	pełnomocnictwa	wydanego	w	formie	aktu	
notarialnego	w	przypadku	pełnomocnika	osoby	prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W	6-tygodniowym	terminie	wyznaczonym	zarządzeniem	

Prezydenta	Miasta	Gliwice	nr	PM-100/18	z	10	grudnia	
2018	r.	w	sprawie	sprzedaży	w	drodze	ustnego	przetargu	
nieograniczonego	prawa	własności	części	nieruchomości	
oznaczonej	geodezyjnie	jako	działka	nr	1026/4,	obręb	Żer-
niki	oraz	niewydzielonego	udziału	w	wysokości	1/4	prawa	
własności	działki	oznaczonej	geodezyjnie	nr	1026/1,	
obręb	Żerniki,	zapisanej	w	KW	nr	GL1G/00013773/0,	
stanowiącej	własność	Miasta	Gliwice	oraz	sporządzenia	
i	podania	do	publicznej	wiadomości	wykazu	części	nie-
ruchomości,	nie	wpłynęły	żadne	wnioski	osób,	którym	
przysługuje	pierwszeństwo	w	ich	nabyciu	na	podstawie	
art.	34	ust.	1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	o	gospodarce	nieru-
chomościami	(t.j.	DzU	z	2018	r.,	poz.	2204).

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	zastrze-
żeniem,	iż	za	dokonanie	wpłaty	uważa	się	uznanie	jej	na	
rachunku	miasta.

3.	 Przed	przystąpieniem	do	przetargu	uczestnik	zobowiąza-
ny	jest	zapoznać	się	z	przedmiotem	przetargu,	zapisami	
uchwały	Rady	Miejskiej	w	Gliwicach	nr	XXI/576/2004	 
z	8	lipca	2004	r.,	która	opublikowana	została	w	Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Śląskiego	nr	86	z	8	wrześ- 
nia	 2004	 r.,	 poz.	 2442,	 zapisami	 księgi	 wieczystej	 
nr	GL1G/00013773/0	oraz	stanem	faktycznym	działki,	
w	tym	z	przebiegiem	sieci.	Nabywca	przejmuje	działkę	
w	stanie	istniejącym.	Sprzedający	nie	odpowiada	za	wady	
ukryte	zbywanej	działki.

4.	 Koszty	związane	z	nabyciem	praw	do	nieruchomości	
oraz	ujawnieniem	tych	praw	w	księdze	wieczystej	po-
krywa	nabywca.

5.	 Nieruchomość	 została	 przeznaczona	 do	 sprzedaży	
w	drodze	przetargu	ustnego	nieograniczonego	zgodnie	
z	zarządzeniem	Prezydenta	Miasta	Gliwice	nr	PM-100/18	
z	10	grudnia	2018	r.	

6.	 Dodatkowe	informacje	o	nieruchomości	oraz	warunkach	
przetargu	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Nie-
ruchomościami	UM	Gliwice	–	Referat	Zbywania	Nieru-
chomości,	pok.	16,	ul.	Jasna	31A,	Gliwice,	w	godzinach:	
pn.	–	śr.:	8.00-16.00;	czw.:	8.00-17.00;	pt.:	8.00-15.00,	
tel.	32/338-64-10	do	12.

7.	 Niniejsze	ogłoszenie	zamieszczone	jest	na	stronie	inter-
netowej www.gliwice.eu	oraz	na	elektronicznej	tablicy	
ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach.

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

9.	 Zbycie	nieruchomości		odbywa	się	według	zasad	okre-
ślonych	w	rozporządzeniu	Rady	Ministrów	z	14	wrześ- 
nia	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadze-
nia	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	 
(DzU	z	2014	r.,	poz.	1490).

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy	ul.	Tarnogórskiej	w	Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 453, obręb żerniki, o pow. 0,0390 ha, położo-

na przy ul. tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00032103/2, użytek B – tereny mieszkaniowe,

• działka nr 455, obręb żerniki, o pow. 0,0746 ha, położo-
na przy ul. tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00033908/2, użytek Bi – inne tereny zabudowane.

opis przedmiotu przetargu
Działki	położone	w	centralno-wschodniej	części	miasta	Gliwi-
ce	przy	ul.	Tarnogórskiej.	Kształt	działki	nr	453,	obręb	Żerniki,	
jest	nieregularny,	uniemożliwiający	pełne	zagospodarowanie.	
Kształt	działki	nr	455,	obręb	Żerniki,	jest	regularny,	zbliżony	
do	prostokąta,	teren	nierówny.	Sąsiedztwo	bezpośrednie	
stanowi	zabudowa	mieszkaniowo-usługowa.	Mocno	odczu-
walny	hałas,	działki	położone	w	sąsiedztwie	ruchliwych	dróg.
Skomunikowanie	przedmiotowych	działek	z	siecią	dróg	
publicznych,	tj.	z	ul.	Tarnogórską	(w	związku	z	ich	łączną	
sprzedażą),	powinno	odbywać	się	zjazdem	istniejącym	na	
działce	nr	453,	obręb	Żerniki.	
Przez	teren	działek	przebiegają	liczne	sieci	uzbrojenia	terenu,	
które	ograniczają	możliwość	zabudowy.	Na	działce	nr	455	
usytuowana	jest	stacja	TRAFO.	
W	granicach	przedmiotowej	działki	przechodzi	prawdo-
podobnie	sieć	drenarska,	w	momencie	przeprowadzania	
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.
Zgodnie	z	opracowaną	dla	miasta	Gliwice	„Koncepcją	dróg	
rowerowych”	planuje	się	przyszłościowo	realizację	trasy	
rowerowej	nr	10	wzdłuż	ul.	Tarnogórskiej.	Jej	szczegółowy	
przebieg	będzie	znany	po	opracowaniu	dokumentacji	projek-
towej.		Istnieje	prawdopodobieństwo	potrzeby	zajęcia	części	
przedmiotowych	działek	pod	planowaną	trasę	rowerową.	
Działka	nr	455,	obręb	Żerniki,	była	przedmiotem	dzierżawy	
z	przeznaczeniem	na	zaplecze	budowy	z	terminem	obowiązy-
wania	do	31.12.2018	r.	–	powierzchnia	dzierżawy	0,0158	ha.
Warunki	techniczne	podłączenia	do	sieci	uzbrojenia	terenu	oraz	
możliwość	zapewnienia	dostawy	mediów	określą	dysponenci	
sieci	na	wniosek	i	koszt	przyszłego	właściciela.	Ewentualną	prze-
budowę	istniejącego	uzbrojenia	nieruchomości	nabywca	wy-
kona	własnym	staraniem	w	porozumieniu	z	właścicielami	sieci.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości
Działka	nr	453,	obręb	Żerniki,	obciążona	jest	służebno-
ścią	drogi	–	przechodu	i	przejazdu	w	pasie	biegnącym	od	 
ul.	Tarnogórskiej	na	całej	szerokości	części	działki	453,	położo-
nej	pomiędzy	działkami	nr	454	i	455,	a	następnie	skręcającym	
w	kierunku	działki	nr	452	–		o	szerokości	4,5	m	wzdłuż	granicy	
działki	nr	453	z	działkami	nr	454	i	1648,	na	rzecz	każdocze-
snych	właścicieli	nieruchomości	stanowiącej	działkę	nr	452.	
Działka	nr	453,	obręb	Żerniki,	obciążona	jest	służebnością	
przesyłu	na	rzecz	Przedsiębiorstwa	Wodociągów	i	Kanalizacji	 
Sp.	z	o.o.	o	powierzchni	gruntu	objętego	służebnością	20,48	m².
Działka	nr	455,	obręb	Żerniki,	obciążona	jest	służebnością	
przesyłu	na	rzecz	Tauron	Dystrybucja	SA	o	powierzchni	
gruntu	objętego	służebnością	34	m².
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki	nr	453,	455,	obręb	Żerniki,	położone	są	na	terenie,	
na	którym	od	15	stycznia	2015	r.	obowiązuje	miejscowy	
plan	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Gliwice	dla	
obszaru	obejmującego	część	„osiedla	Żerniki”	położoną	po	
zachodniej	stronie	ul.	Tarnogórskiej.	Przedmiotowy	plan	
uchwalony	został	przez	Radę	Miasta	Gliwice	uchwałą	nr	
II/17/2014	z	18	grudnia	2014	r.,	która	opublikowana	została	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego	31	grudnia	
2014	r.	pod	poz.	6770.	Zgodnie	z	ustaleniami	ww.	planu	
działki	nr	453,	455,	obręb	Żerniki,	położone	są	na	terenie	
oznaczonym	symbolem:	2 MU, tj. tereny mieszkaniowo
-usługowe o średniej intensywności zabudowy.
Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	od	1	MU	do	9	MU	
ustalone	zostało:
1)	przeznaczenie	podstawowe:
a)	zabudowa	mieszkaniowa	jedno-	i	wielorodzinna,
b)	usługi	nieuciążliwe;
2)	przeznaczenie	uzupełniające:
a)	garaże,	budynki	gospodarcze,	budynki	pomocnicze,
b)	sieci	infrastruktury	technicznej,
c)	dojścia,	drogi	wewnętrzne	i	parkingi,
d)	zieleń	urządzona.
Zgodnie	z	ustaleniami	ww.	planu	poprzez	teren	mieszkaniowo
-usługowy	–	należy	rozumieć	teren,	na	którym	obie	te	funkcje	
mogą	występować	samodzielnie	lub	łącznie	w	dowolnych	
proporcjach.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 286 000,00 zł
Cena	nieruchomości	opodatkowana	23%	podatkiem	VAT	zgodnie	 
z	ustawą	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	DzU	 
z	2017	r.,	poz.	1221	ze	zm).
Minimalne postąpienie:	2860,00	zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg	rozpocznie	się	4 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie	Wydziału	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	
Miejskiego	w Gliwicach	przy	ul.	Jasnej	31A,	sala	nr	106.

Podpisanie	notarialnej	umowy	kupna-sprzedaży	nastąpi	
do	6	maja	2019	r.	
Wadium
Wadium	w	wysokości	28 600,00 zł należy	wnieść	w	formie	
pieniężnej	na	konto	bankowe	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwi-
cach:	ING	Bank	Śląski	S.A.	nr	42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257,	z	tytułem	wpłaty	„Przetarg,	dz.	nr	453,	455,	obręb	
Żerniki	oraz	wpisać,	kto	będzie	nabywcą”.	Wadium	winno	
być	uznane	na	rachunku	gminy	najpóźniej	29 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.

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,

•	 aktualny	(wydany	w	okresie	3	miesięcy	przed	przetar-
giem)	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,

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

Dodatkowe informacje
1. W	6-tygodniowym	terminie	wyznaczonym	zarządze-

niem	Prezydenta	Miasta	Gliwice	nr	PM-6782/2018	 
z	30	sierpnia	2018	r.	w	sprawie	sprzedaży	w	drodze	
ustnego	przetargu	nieograniczonego	prawa	własności	
nieruchomości	oznaczonej	geodezyjnie	jako	działka	 
nr	453,	obręb	Żerniki,	zapisana	w	KW	nr	GL1G/00032103/2	
oraz	prawa	własności	nieruchomości	oznaczonej	geo-
dezyjnie	jako	działka	nr	455,	obręb	Żerniki,	zapisana	 
w	KW	nr	GL1G/00033908/2	oraz	sporządzenia	i	podania	
do	publicznej	wiadomości	wykazu	przedmiotowych	nie-
ruchomości,	nie	wpłynęły	żadne	wnioski	osób,	którym	
przysługuje	pierwszeństwo	w	ich	nabyciu	na	podstawie	
art.	34	ust.	1	pkt	1	i	pkt	2	ustawy	o	gospodarce	nierucho-
mościami	(t.j.	DzU	z	2018	r.,	poz.	2204	ze	zm.).

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	zastrze-
żeniem,	iż	za	dokonanie	wpłaty	uważa	się	uznanie	jej	na	
rachunku	miasta.

3.	 Przed	przystąpieniem	do	przetargu	uczestnik	zobowiąza-
ny	jest	zapoznać	się	z	przedmiotem	przetargu,	zapisami	
uchwały	Rady	Miasta	Gliwice	nr	II/17/2014	z	18	grudnia	
2014	r.,	która	opublikowana	została	w	Dzienniku	Urzędo-
wym	Województwa	Śląskiego	31	grudnia	2014	r.,	pod	poz.	
6770,	zapisami	ksiąg	wieczystych	nr	GL1G/00032103/2	
i	GL1G/00033908/22	oraz	stanem	faktycznym	działek,	
w	tym	z	przebiegiem	sieci.	Nabywca	przejmuje	działki	
w	stanie	istniejącym.	Sprzedający	nie	odpowiada	za	wady	
ukryte	przedmiotu	sprzedaży.

4.	 Koszty	związane	z	nabyciem	praw	do	nieruchomości	
oraz	ujawnieniem	tych	praw	w	księdze	wieczystej	po-
nosi	nabywca.

5.	 Nieruchomość	 została	 przeznaczona	 do	 sprzeda-
ży	 w	 drodze	 przetargu	 ustnego	 nieograniczonego	
zgodnie	z	zarządzeniem	Prezydenta	Miasta	Gliwice	 
nr	PM-6782/18	z	30	sierpnia	2018	r.	

6.	 Dodatkowe	informacje	o	warunkach	przetargu	można	
uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Nieruchomościami	UM	
Gliwice	–	Referat	Zbywania	Nieruchomości,	pok.	16,	 
ul.	Jasna	31A,	Gliwice,	tel.	32/338-64-10,	32/338-64-12,	
w	godzinach:	pn.	–	śr.:	8.00-16.00;	czw.:	8.00-17.00;	pt.:	
8.00-15.00.

7.	 Niniejsze	ogłoszenie	zamieszczone	jest	na	stronie	inter-
netowej www.gliwice.eu	oraz	na	elektronicznej	tablicy	
ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach.

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

9.	 Zbycie	nieruchomości		odbywa	się	według	zasad	okre-
ślonych	w	rozporządzeniu	Rady	Ministrów	z	14	wrześ- 
nia	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadze-
nia	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	 
(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 ze zm.),
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nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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obowiązek informacyjny:
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 
Gliwice 44-100); 

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających koniecz-
ność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego 
dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejsze-
go 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 przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny 
akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego 
danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników 
postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporzą-
dzenia 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);

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się  
z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobo-
wych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo 
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do 
prowadzenia postępowania przetargowego 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;

• 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 celu realizacji prawnie chro-
nionych 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.

InFoRMACJA SZCZEGÓŁoWA o oCHRonIE DAnYCH oSoBoWYCH  
ZBIERAnYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obo-
wiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku 
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg 
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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 wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z prze-
pisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumie-
nia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 
ustawy 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 pra-
wa 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 inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub 
osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony 
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, 
w jakiej oczekują 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 
opatrzone 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 re-
alizacją 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 unie-
możliwić 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).

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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oGŁoSZEnIA
nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy	ul.	Łowickiej	w	Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:

• działka nr 1026/2, obręb żerniki, o pow. 0,0908 ha, 
zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa  
– grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb żerniki, o pow. 0,0678 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00013773/0, użytek RIVa 
– grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony 
udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb 
żerniki.

opis przedmiotu przetargu:
Działki	położone	we	wschodniej	części	miasta	Gliwice	przy	
ul.	Łowickiej.	Sąsiedztwo	stanowi	zabudowa	mieszkaniowa	
jednorodzinna	oraz	pola	uprawne.	Okolica	dobrze	skomuni-
kowana.	Działka	1026/1,	obręb	Żerniki,	ma	bezpośredni	do-
stęp	do	utwardzonej	drogi	publicznej	o	znacznym	natężeniu	
ruchu,	ul.	Łowickiej,	i	służy	jako	droga	wewnętrzna	do	działki	
1026/2,	obręb	Żerniki	oraz	do	działek	przyległych.	Działka	
nr	1026/2,	obręb	Żerniki,	ma	kształt	regularny,	umożliwia-
jący	zagospodarowanie	pod	budownictwa	jednorodzinne.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości –	brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki	oraz	działka	nr	1026/2,	
obręb	Żerniki,	położone	są	na	terenie,	na	którym	od	23	wrze-
śnia	2004	r.	obowiązuje	miejscowy	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	obszaru	położonego	po	wschodniej	
stronie	ulicy	Tarnogórskiej,	stanowiącego	część	dzielnicy	
Żerniki	w	Gliwicach.	
Przedmiotowy	plan	uchwalony	został	przez	Radę	Miejską	
w	Gliwicach	uchwałą	XXI/576/2004	z	8	lipca	2004	r.,	która	
opublikowana	została	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Śląskiego	nr	86	z	8	września	2004r.,	poz.	2442.	
Zgodnie	z	mpzp	działka	położona	jest	w	jednostce	funk-
cjonalnej	o	symbolu	E3.1(3.1)/TMJ,	gdzie	funkcją	wiodącą	
jest	zabudowa	mieszkaniowa tMJ – tereny przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową,	dla	których	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia:
•	 procent	terenów	zabudowanych	(pow.	maks.)	–	20,
•	 procent	 terenów	 zielonych	 (biologicznie	 czynnych	 

–	pow.	min.)	–	70,
•	 wskaźnik	intensywności	zabudowy	–	do	0,4,
•	 nieprzekraczalna	liczba	kondygnacji,	wysokość	zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego)	–	p.II.p.	

Działka	znajduje	się	w	strefie	SH-3.1,	w	granicy	strefy	„OW”	ob-
serwacji	archeologicznej,	w	obrębie	której	wszelkie	prace	ziem-
ne	winny	być	prowadzone	pod	nadzorem	archeologicznym.
8	września	2016	r.	Rada	Miasta	Gliwice	podjęła	uchwałę	
nr	XIX/483/2016	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
miasta	Gliwice	dla	obszaru	obejmującego	część	Osiedla	
Żerniki	położoną	po	wschodniej	stronie	ulicy	Tarnogórskiej.
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki,	znajduje	się	w	granicach	
opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 254 000,00 zł brutto 
w	tym:	41	000,00	zł	–	udział	w	wysokości	¼	w	działce	 
nr	1026/1,	obręb	Żerniki.
Cena	nieruchomości	jest	opodatkowana	23%	podatkiem	VAT	zgodnie	
z		ustawą	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	DzU	
z	2017	r.,	poz.	1221	ze	zm).
Minimalne postąpienie:	2540,00	zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg	rozpocznie	się	29 marca 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie	Wydziału	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	
Miejskiego	w Gliwicach	przy	ul.	Jasnej	31	A,	sala	nr	206.	
Podpisanie	notarialnej	umowy	kupna-sprzedaży	nastąpi	
do	29	kwietnia	2019	r.	
Wadium
Wadium	w	wysokości	25 400,00 zł	należy	wnieść	w	formie	
pieniężnej	na	konto	bankowe	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwi-
cach:	ING	Bank	Śląski	S.A.	nr	42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257,	z	tytułem	wpłaty	„Przetarg,	dz.	nr	1026/1	i	1026/2,	ob-
ręb	Żerniki	oraz	wpisać,	kto	będzie	nabywcą”.	Wadium	winno	
być	uznane	na	rachunku	gminy	najpóźniej 25 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	nie-
ruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

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

terminie,
•	 okazanie	dokumentu	potwierdzającego	tożsamość	osoby	

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

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

•	 okazanie	aktualnego	(wydanego	w	okresie	3	miesięcy	
przed	przetargiem)	odpisu	z	Krajowego	Rejestru	Są-
dowego	(w	przypadku	osoby	prawnej)	lub	aktualnego	
(wydanego	w	okresie	3	miesięcy	przed	przetargiem)	
zaświadczenia	o	wpisie	do	ewidencji	działalności	go-
spodarczej	–	w	przypadku	osoby	fizycznej,

•	 okazanie	pełnomocnictwa	wydanego	w	formie	aktu	
notarialnego	w	przypadku	pełnomocnika	osoby	prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W	 6-tygodniowym	 terminie	 wyznaczonym	 zarzą-

dzeniem	 Prezydenta	Miasta	 Gliwice	 nr	 PM-98/18	 
z	10	grudnia	2018	r.	w	sprawie	sprzedaży	w	drodze	
ustnego	przetargu	nieograniczonego	prawa	własno-
ści	części	nieruchomości	oznaczonej	geodezyjnie	jako	
działka	nr	1026/2,	obręb	Żerniki	oraz	niewydzielonego	
udziału	w	wysokości	1/4	prawa	własności	działki	ozna-
czonej	geodezyjnie	nr	1026/1,	obręb	Żerniki,	zapisanej	 
w	KW	nr	GL1G/00013773/0,	stanowiącej	własność	Mias- 
ta	Gliwice	oraz	sporządzenia	i	podania	do	publicznej	
wiadomości	wykazu	części	nieruchomości,	nie	wpłynęły	
żadne	wnioski	osób,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	
w	ich	nabyciu	na	podstawie	art.	34	ust.	1	pkt	1	i	pkt	
2	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	(t.j.	DzU	 
z	2018	r.,	poz.	2204	ze	zm.).

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	za-
strzeżeniem,	iż	za	dokonanie	wpłaty	uważa	się	uznanie	
jej	na	rachunku	miasta.

3.	 Przed	przystąpieniem	do	przetargu	uczestnik	zobowiąza-
ny	jest	zapoznać	się	z	przedmiotem	przetargu,	zapisami	
uchwały	Rady	Miejskiej	w	Gliwicach	nr	XXI/576/2004	z	8	
lipca	2004	r.,	która	opublikowana	została	w	Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Śląskiego	nr	86	z	8 wrześ- 
nia	 2004	 r.,	 poz.	 2442,	 zapisami	 księgi	 wieczystej	 
nr	GL1G/00013773/0	oraz	stanem	faktycznym	działki,	
w	tym	z	przebiegiem	sieci.	Nabywca	przejmuje	działkę	
w	stanie	istniejącym.	Sprzedający	nie	odpowiada	za	
wady	ukryte	zbywanej	działki.

4.	 Koszty	związane	z	nabyciem	praw	do	nieruchomości	
oraz	ujawnieniem	tych	praw	w	księdze	wieczystej	po-
krywa	nabywca.

5.	 Nieruchomość	 została	 przeznaczona	 do	 sprzedaży	
w	drodze	przetargu	ustnego	nieograniczonego	zgodnie	
z	zarządzeniem	Prezydenta	Miasta	Gliwice	nr	PM-98/18	
z	10	grudnia	2018	r.	

6.	 Dodatkowe	informacje	o	nieruchomości	oraz	warunkach	
przetargu	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Nie-
ruchomościami	UM	Gliwice	–	Referat	Zbywania	Nieru-
chomości,	pok.	16,	ul.	Jasna	31A,	Gliwice,	w	godzinach:	
pn.	–	śr.:	8.00-16.00;	czw.:	8.00-17.00;	pt.:	8.00-15.00,	
tel.	32/338-64-10	do	12.

7.	 Niniejsze	ogłoszenie	zamieszczone	jest	na	stronie	inter-
netowej www.gliwice.eu	oraz	na	elektronicznej	tablicy	
ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach.

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

9.	 Zbycie	nieruchomości		odbywa	się	według	zasad	okre-
ślonych	w	rozporządzeniu	Rady	Ministrów	z	14 wrześ- 
nia	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadze-
nia	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	 
(DzU	z	2014	r.,	poz.	1490).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja:	przy	ul.	Łowickiej	w	Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:

• działka nr 1026/3, obręb żerniki, o pow. 0,0905 ha, 
zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa  
– grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb żerniki, o pow. 0,0678 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00013773/0, użytek RIVa 
– grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony 
udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb 
żerniki.

opis przedmiotu przetargu
Działki	położone	we	wschodniej	części	miasta	Gliwice	przy	
ul.	Łowickiej.	Sąsiedztwo	stanowi	zabudowa	mieszkaniowa	
jednorodzinna	oraz	pola	uprawne.	Okolica	dobrze	skomuni-
kowana.	Działka	1026/1,	obręb	Żerniki,	ma	bezpośredni	do-
stęp	do	utwardzonej	drogi	publicznej	o	znacznym	natężeniu	
ruchu,	ul.	Łowickiej,	i	służy	jako	droga	wewnętrzna	do	działki	
1026/3,	obręb	Żerniki	oraz	do	działek	przyległych.	Działka	
nr	1026/3,	obręb	Żerniki,	ma	kształt	regularny,	umożliwia-
jący	zagospodarowanie	pod	budownictwa	jednorodzinne.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości –	brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki	oraz	działka	nr	1026/3,	
obręb	Żerniki,	położone	są	na	terenie,	na	którym	od	23	wrze-
śnia	2004	r.	obowiązuje	miejscowy	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	obszaru	położonego	po	wschodniej	
stronie	ulicy	Tarnogórskiej,	stanowiącego	część	dzielnicy	
Żerniki	w	Gliwicach.	
Przedmiotowy	plan	uchwalony	został	przez	Radę	Miejską	
w	Gliwicach	uchwałą	XXI/576/2004	z	8	lipca	2004	r.,	która	
opublikowana	została	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Śląskiego	nr	86	z	8	września	2004	r.,	poz.	2442.	
Zgodnie	z	mpzp	działka	położona	jest	w	jednostce	funk-
cjonalnej	o	symbolu	E3.1(3.1)/TMJ,	gdzie	funkcją	wiodącą	
jest	zabudowa	mieszkaniowa	tMJ – tereny przeznaczone 
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (pojedynczą 
i bliźniaczą) oraz szeregową,	dla	których	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia:
•	 procent	terenów	zabudowanych	(pow.	maks.)	–	20,
•	 procent	 terenów	 zielonych	 (biologicznie	 czynnych	 

–	pow.	min.)	–	70,
•	 wskaźnik	intensywności	zabudowy	–	do	0,4,
•	 nieprzekraczalna	liczba	kondygnacji,	wysokość	zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego)	–	p.II.p.	

Działka	znajduje	się	w	strefie	SH-3.1,	w	granicy	strefy	„OW”	ob-
serwacji	archeologicznej,	w	obrębie	której	wszelkie	prace	ziem-
ne	winny	być	prowadzone	pod	nadzorem	archeologicznym.
8	września	2016	r.	Rada	Miasta	Gliwice	podjęła	uchwałę	
nr	XIX/483/2016	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
miasta	Gliwice	dla	obszaru	obejmującego	część	Osiedla	
Żerniki	położoną	po	wschodniej	stronie	ulicy	Tarnogórskiej.
Działka	nr	1026/1,	obręb	Żerniki,	znajduje	się	w	granicach	
opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto 
w	tym:	41	000,00	zł	–	udział	w	wysokości	¼	w	działce	 
nr	1026/1,	obręb	Żerniki.
Cena	nieruchomości	jest	opodatkowana	23%	podatkiem	VAT	zgodnie	
z		ustawą	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	DzU	
z	2017	r.,	poz.	1221	ze	zm).
Minimalne postąpienie:	2530,00	zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg	rozpocznie	się	29 marca 2019 r. o godz. 12.00 
w siedzibie	Wydziału	Gospodarki	Nieruchomościami	Urzędu	
Miejskiego	w Gliwicach	przy	ul.	Jasnej	31A,	sala	nr	206.	
Podpisanie	notarialnej	umowy	kupna-sprzedaży	nastąpi	
do	29	kwietnia	2019	r.	
Wadium
Wadium	w	wysokości	25 300,00 zł należy	wnieść	w	formie	
pieniężnej	na	konto	bankowe	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwi-
cach:	ING	Bank	Śląski	S.A.	nr	42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257,	z	tytułem	wpłaty	„Przetarg,	dz.	nr	1026/1	i	1026/3,	ob-
ręb	Żerniki	oraz	wpisać,	kto	będzie	nabywcą”.	Wadium	winno	
być	uznane	na	rachunku	gminy	najpóźniej	25 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	nie-
ruchomości	nie	przystąpi	bez	usprawiedliwienia	do	
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

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

terminie,
•	 okazanie	dokumentu	potwierdzającego	tożsamość	osoby	

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

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

•	 okazanie	aktualnego	(wydanego	w	okresie	3	miesięcy	
przed	przetargiem)	odpisu	z	Krajowego	Rejestru	Są-
dowego	(w	przypadku	osoby	prawnej)	lub	aktualnego	
(wydanego	w	okresie	3	miesięcy	przed	przetargiem)	
zaświadczenia	o	wpisie	do	ewidencji	działalności	go-
spodarczej	–	w	przypadku	osoby	fizycznej,

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

Dodatkowe informacje
1. W	 6-tygodniowym	 terminie	 wyznaczonym	 zarzą-

dzeniem	 Prezydenta	Miasta	 Gliwice	 nr	 PM-99/18	 
z	10	grudnia	2018	r.	w	sprawie	sprzedaży	w	drodze	
ustnego	przetargu	nieograniczonego	prawa	własno-
ści	części	nieruchomości	oznaczonej	geodezyjnie	jako	
działka	nr	1026/3,	obręb	Żerniki	oraz	niewydzielonego	
udziału	w	wysokości	1/4	prawa	własności	działki	ozna-
czonej	geodezyjnie	nr	1026/1,	obręb	Żerniki,	zapisanej	 
w	KW	nr	GL1G/00013773/0,	stanowiącej	własność	Mias- 
ta	Gliwice	oraz	sporządzenia	i	podania	do	publicznej	
wiadomości	wykazu	części	nieruchomości,	nie	wpłynęły	
żadne	wnioski	osób,	którym	przysługuje	pierwszeństwo	
w	ich	nabyciu	na	podstawie	art.	34	ust.	1	pkt	1	i	pkt	2	usta-
wy	o	gospodarce	nieruchomościami	(t.j.	DzU	z	2018	r.,	 
poz.	2204	ze	zm.).

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	za-
strzeżeniem,	iż	za	dokonanie	wpłaty	uważa	się	uznanie	
jej	na	rachunku	miasta.

3.	 Przed	przystąpieniem	do	przetargu	uczestnik	zobowiąza-
ny	jest	zapoznać	się	z	przedmiotem	przetargu,		zapisami	
uchwały	Rady	Miejskiej	w	Gliwicach	nr	XXI/576/2004	
z	 8	 lipca	 2004	 r.,	 która	 opublikowana	 została	
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Śląskiego	nr	86	 
z	8	września	2004	r.,	poz.	2442,	zapisami	księgi	wieczystej	
nr	GL1G/00013773/0	oraz	stanem	faktycznym	działki,	
w	tym	z	przebiegiem	sieci.	Nabywca	przejmuje	działkę	
w	stanie	istniejącym.	Sprzedający	nie	odpowiada	za	
wady	ukryte	zbywanej	działki.

4.	 Koszty	związane	z	nabyciem	praw	do	nieruchomości	
oraz	ujawnieniem	tych	praw	w	księdze	wieczystej	po-
krywa	nabywca.

5.	 Nieruchomość	 została	 przeznaczona	 do	 sprzedaży	
w	drodze	przetargu	ustnego	nieograniczonego	zgodnie	
z	zarządzeniem	Prezydenta	Miasta	Gliwice	nr	PM-99/18	
z	10	grudnia	2018	r.	

6.	 Dodatkowe	informacje	o	nieruchomości	oraz	warunkach	
przetargu	można	uzyskać	w	Wydziale	Gospodarki	Nie-
ruchomościami	UM	Gliwice	–	Referat	Zbywania	Nieru-
chomości,	pok.	16,	ul.	Jasna	31A,	Gliwice,	w	godzinach:	
pn.	–	śr.:	8.00-16.00;	czw.:	8.00-17.00;	pt.:	8.00-15.00,	
tel.	32/338-64-10	do	12.

7.	 Niniejsze	ogłoszenie	zamieszczone	jest	na	stronie	inter-
netowej www.gliwice.eu	oraz	na	elektronicznej	tablicy	
ogłoszeń	Urzędu	Miejskiego	w	Gliwicach.

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

9.	 Zbycie	nieruchomości	odbywa	się	według	zasad	okre-
ślonych	w	rozporządzeniu	Rady	Ministrów	z	14 wrześ- 
nia	2004	r.	w	sprawie	sposobu	i	trybu	przeprowadze-
nia	przetargów	i	rokowań	na	zbycie	nieruchomości	 
(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 ze zm.),
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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 ze zm.),
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InFoRMACJA SZCZEGÓŁoWA o oCHRonIE DAnYCH oSoBoWYCH ZBIERAnYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obo-

wiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku 
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg 
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce 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).

ZnAJDZIESZ nAS tEż nA:

Gliwice
Miasto

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
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KULtURA

Gliwiccy	muzycy	udowodnią,	że	
klasyka	nigdy	się	nie	starzeje.	To	
będzie	prawdziwy	muzyczny	miks,	
w	sam	raz	na	zakończenie	długiego	
karnawału!	Znakomitym	muzykom	
Eleganzy	 na	 Scenie	 Bajka	 (kino	
Amok,	ul.	Dolnych	Wałów	3)	będzie	
towarzyszyć	sopranistka	Ewa	Maj-
cherczyk	oraz	tancerze	–	Monika	
Kionka	i	Filip	Jędruch.		 (mm)

Gliwiccy jazzmani mają dobrą passę. Znaleźli się w ekskluzywnym rankingu Jazz 
top 2018. na listę trafili: Enerjazzer, Adam Solski, Polish Happy Jazz Fest oraz Piotr 
Schmidt. W Gliwicach jest kogo posłuchać! 

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARtEK 28 LUtEGo

 ■ godz. 16.00: „Telekomunikacja	 wczoraj	 i	 dziś”	 –	
wykład	 dr.	 hab.	 inż.	 Jacka	 Izydorczyka	 w	 ramach	
Wszechnicy	PAU,	Willa	Caro	(ul.	Dolnych	Wałów	8a)

 ■ godz. 18.00: „Dom	bezpieczny	 dla	 kota”	 –	wykład	
Małgorzaty	Biegańskiej-Hendryk,	Stacja	Artystyczna	
Rynek	(Rynek	4–5)

PIĄtEK 1 MARCA
 ■ godz. 18.00: „Gdzie	jest	skrytka	Generała	Grota?”	–	
spotkanie	 autorskie	 z	Arturem	Pacułą,	 Stacja	Arty-
styczna	Rynek	(Rynek	4–5)

 ■ godz. 18.00: „Kreacje”	 Michała	 Buksy	 –	 wernisaż	
wystawy	fotografii,	galeria	na6	(ul.	Matejki	6)

SoBotA 2 MARCA
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Pradinozaur	z	Krasiejowa”	–	za-
jęcia	z	cyklu	„Z	silezaurem	i	mamutem	przez	pradzie-
je	Śląska”,	Zamek	Piastowski	(ul.	Pod	Murami	2)

 ■ godz. 16.00: „Kampania	wrześniowa”	–	wykład	Mi-
chała	 Miwy-Młota	 z	 cyklu	 „Godzina	 próby.	 Polacy	
podczas	II	wojny	światowej”,	Willa	Caro	(ul.	Dolnych	
Wałów	8a)

 ■ godz. 18.55: „Córka	pułku”,	reż.	L.	Pelly	–	transmisja	
z	cyklu	„Met	Opera”,	Scena	Bajka	–	Kino	Amok	(ul.	
Dolnych	Wałów	3)

nIEDZIELA 3 MARCA
 ■ godz. 14.00: „Pamięć	ludzi	miasta”	–	spotkanie	pod-
sumowujące	projekt,	Dom	Pamięci	Żydów	Górnoślą-
skich	(ul.	Poniatowskiego	14)

 ■ godz. 18.00: Wiedeński	 Koncert	 Karnawałowy	 –	
koncert	Zespołu	Muzyki	Salonowej	Eleganza,	Scena	
Bajka	–	Kino	Amok	(ul.	Dolnych	Wałów	3)

PonIEDZIAŁEK 4 MARCA
 ■ godz. 19.00: Lubelska	Federacja	Bardów	–	koncert	
poezji	 śpiewanej,	 Klub	 Pracowników	 Politechniki	
Śląskiej	(ul.	Banacha	3)

śRoDA 6 MARCA
 ■ godz. 18.00: „Sitowie	–	warsztaty	tradycyjnego	zdo-
bienia	jajek”	–	warsztaty	plastyczne	z	Olgą	Paleczną,	
Stacja	Artystyczna	Rynek	(Rynek	4–5)

 ■ godz. 19.00: „Wszyscy	wiedzą”,	reż.	A.	Farhadi	–	pro-
jekcja	 w	 ramach	 Klubu	Wysokich	 Obcasów,	 Scena	
Bajka	–	Kino	Amok	(ul.	Dolnych	Wałów	3)

Walce, polki i czardasze

Kawiarenka  
zdrowia

o wrześniu 1939

kultura.gliwice.eu

Zespół Muzyki Salonowej Eleganza zaprasza na ostatki w wiedeńskim stylu. 3 marca 
na Scenie Bajka zabrzmią utwory, przy których bawiono się na najwykwintniejszych 
karnawałowych balach. Miasto Gliwice zaprasza! 

W	kategorii	zespół	tradycyjny	na	
6.	miejscu	 uplasował	 się	 znako-
mity Enerjazzer.	Tworzą	go	Adam 
Solski,	Wiesław	Augustyn,	Rafael	
Wojaczek,	Kazik	„Prezes”	Szkutnik,	
Jędrzej	Łaciak	i	Grzegorz	Gutowski.	
Na	7.	miejscu	w	kategorii	muzyków	
tradycyjnych	znalazł	się	lider	zespołu	
–	Adam	Solski.	Muzykowi	przypadła	
też	10.	lokata	w	kategorii	puzon.	
Także	Polish Happy Jazz Fest	został	
wysoko	oceniony	–	na	13.	miejscu	
wśród	festiwali	z	całej	Polski.	Impre-
za	jest	organizowana	przez	Fundację	
Jazzu	Tradycyjnego	przy	finansowym	
wsparciu Miasta Gliwice.

W	rankingu	wysoko	uplasował	się	
także	gliwicki	trębacz	Piotr	Schmidt.	
Płyta	„tribute to tomasz Stańko” 

nagrana	w	składzie	Piotr	Schmidt	
Quartet	feat.	Wojciech	Niedziela	zo-
stała	uznana	za	5.	najlepszy	jazzowy	
album	roku.	Inny	projekt	muzyka,	
Piotr Schmidt Electric Group,	został	
umieszczony	na	3.	miejscu	w	kate-

gorii	zespołów	elektrycznych.	Także	
indywidualnie Piotr Schmidt zdobył	
8.	lokatę	w	kategorii	aranżer,	a	jego	
trasa Piotr Schmidt Quartet Saxe-
sful była	22.	na	liście	najlepszych	
festiwali.	 (mm)
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Zespół Muzyki Salonowej Eleganza
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4 marca o godz. 16.00 w Centrum organizacji 
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6) 
wystartuje nowa odsłona prelekcji reali-
zowanych w ramach miejskiego projektu 
Zdrowe Gliwice. 
Podczas	pierwszego	spotkania	„Serce	nie	sługa,	czyli	jak	
zaprzyjaźnić	się	ze	swoim	sercem”	o	szeroko	pojętej	profi-
laktyce	chorób	sercowo-naczyniowych	opowie	dr	Tadeusz	
Zębik.	O	muzyczną	oprawę	zadbają	znakomici	artyści:	
sopranistka	Sabina	Olbrich	i	baryton	Ireneusz	Miczka	(na	
zdjęciu)	oraz	pianistka	Katarzyna	Rzeszutek.	Kolejne	spotka-
nia	w	ramach	Kawiarenki	Zdrowia	odbędą	się	8	kwietnia,	
6	maja,	9	września	i	14	października.	Wstęp	wolny.		 (kik)

2 marca w Willi Caro rozpocznie się nowy 
cykl wykładów „Godzina próby. Polacy pod-
czas II wojny światowej”. Spotkania wpisują 
się w obchody 80. rocznicy wybuchu naj-
większej wojny światowej w historii.
Podczas	pierwszego	wykładu	historyk	Michał	Miwa-Młot	
opowie	o	kampanii	wrześniowej.	Odczaruje	mity	i	przy-
toczy	kilka	faktów,	między	innymi	historię	majora	Hen-
ryka	„Hubala”	Dobrzańskiego.	Spotkanie	rozpocznie	się	 
o	godz.	16.00	w	Willi	Caro	(ul.	Dolnych	Wałów	8a).	 
Wykłady	Miwy-Młota	będą	organizowane	aż	do	stycznia	
2020	roku.		 (mm)
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Jazz znowu górą

Enerjazzer

opera lekka
i zabawna

Wieluń zbombardowany przez Luftwaffe

Przygarnięta przez żołnierzy sierota oka-
zuje się... dzieckiem z arystokratycznej 
rodziny. W tytułowej roli „Córki pułku” 
w nowym spektaklu Metropolitan opery 
wystąpi Pretty Yende.
Komiczna	opera	Dionizettiego	to	jedno	z	jego	mniej	
znanych	dzieł,	jednak	warto	2	marca	zarezerwować	
sobie	wolny	wieczór	na	obejrzenie	transmisji	w	kinie	
Amok	(ul.	Dolnych	Wałów	3).	Publiczność	usłyszy	mię-
dzy	innymi	słynną	arię	Tonia,	która	wymaga	od	tenora	
zaśpiewania	aż	dziewięciu	wysokich	dźwięków	C.	 
Transmisja	spektaklu	rozpocznie	się	o	godz.	18.55.	
Widzowie	będą	mogli	liczyć	na	dodatkowe	atrakcje,	
takie	jak	wywiady	z	artystami,	wizyty	na	próbach	czy	
za kulisami.  (mm)

„Córka pułku”,  
reż. L. Pelly 
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