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druga strona w obiektywie
Włoskie gwiazdy w Arenie Gliwice

Królowie disco podbili Gliwice

Megapopularny zespół Il Volo będzie świętował w naszym mieście 10-lecie działalności scenicznej. 14 września trzej obdarzeni niesamowitymi głosami tenorzy
wystąpią w Arenie Gliwice. Bilety trafią do sprzedaży już 15 marca. Młodzi, przystojni, pełni fantazji – Il Volo występowali między innymi podczas gali wręczenia
Nagród Nobla. Koncert tria to obowiązkowy punkt w kulturalnym rozkładzie jazdy!
(fot. Ailura, licencja CC BY-SA 4.0)

To była prawdziwa uczta dla fanów muzyki disco oraz disco polo! 9 marca, z okazji
Dnia Kobiet, w Arenie Gliwice wystąpili Królowie Disco: Zenon Martyniuk oraz
Thomas Anders & Modern Talking Band. Tysiące fanów bawiło się przy znanych
i lubianych przebojach, jak np. „Przez te oczy Zielone”, „You’re My Heart, You’re
My Soul”, „Cheri Cheri Lady”, „Brother Louie” czy „Atlantis is Calling”. (fot. UM
Gliwice)

W weekend zwiedzaj za pół ceny

Młodzi wspinacze w pucharowych finałach

W piątek 15 i w niedzielę 17 marca bilety w oddziałach Muzeum w Gliwicach będą
o połowę tańsze, a w sobotę, jak co tydzień, wystawy będzie można zobaczyć
za darmo. Akcja jest elementem ogólnopolskiej kampanii „Polska zobacz więcej
– Weekend za pół ceny” organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz Polską Organizację Turystyczną. Szczegóły na www.polskazobaczwiecej.pl.
(fot. UM Gliwice)

Zawodnicy sekcji wspinaczkowej GTW Pro Team zdobyli wysokie miejsca w Pucharze Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Tarnowskich Górach.
Martyna Ciechanowska wywalczyła 4. miejsce w kategorii juniorów młodszych, a Szymon Kopel 4. miejsce w kategorii młodzików. Amelia Kopel zdobyła
6. miejsce w kategorii juniorów młodszych, a Martyna Bąk 7. w kategorii juniorów.
Gospodarzem kolejnych zawodów będzie Arena Gliwice. (fot. T. Ciechanowski)

Z Palmiarni nad Tanganikę

Pobiegnij i pomóż dzieciom!

Do niedzieli 17 marca można podziwiać w gliwickiej Palmiarni wystawę akwarystyczną. W pawilonie historycznym stanęły akwaria z kolorowymi mieszkańcami
wód z różnych zakątków świata, m.in. błazenkami – młodszym miłośnikom
podwodnego świata bardziej znanymi jako Nemo. Można przyglądać się także
krewetkom azjatyckim oraz rybom z Afryki, Ameryki Południowej i Północnej.
Wystawa jest w cenie biletu do Palmiarni. (fot. A. Sowa/GSA)

Ruszyły zapisy na IV Bieg Św. Goara. 25 maja w gliwickim Parku Kultury i Wypoczynku będzie można zmierzyć się w biegu na 10 km, w marszu w stylu nordic
walking na 6,5 km czy biegnąc z wózkiem ponad 3 km. Wszystko tradycyjnie
w szczytnym celu – dochód zostanie przeznaczony na budowę ścieżki sensorycznej
dla niepełnosprawnych dzieci. Szczegóły i zapisy na www.gcer.pl. (fot. materiały
organizatora)
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inwestycje

Prace na lotnisku idą pełną parą
Modernizacja gliwickiego lotniska nie zwalnia tempa. Na nowej drodze startowej rozpoczęto budowę
warstw konstrukcyjnych, kształtu nabiera również m.in. droga dojazdowa łącząca ul. Pilotów z modernizowanym obszarem. Inwestycja na Trynku powinna być gotowa pod koniec października.
storzy związani są z działalnością
lotniczą. W związku z tym w trybie
nadzoru autorskiego zleciliśmy
projektantowi przygotowanie
projektu zagospodarowania północno-wschodniej części lotniska,
w tym płyty przedhangarowej
dla naszych inwestorów. Płyta
zostanie wybudowana ze środków
GAPR – zapowiada Bogdan Traczyk, prezes Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju.

– Prace postępują zgodnie
z harmonogramem – informuje
Sylwia Rudek-Matuszczak, dyrektor GAPR. – PRUiM wykonał
już całość nasypów pod drogę
startową i drogę kołowania oraz
część podbudowy pod drogę
dojazdową łączącą ul. Pilotów
z modernizowaną częścią lotniska.
Na drodze startowej rozpoczęto
budowę warstw konstrukcyjnych.
Gotowa jest część zbiorczej kanalizacji deszczowej, przygotowano
także teren pod ścieżkę rowerową
w nowym przebiegu.
W najbliższym czasie rozpoczną
się prace związane z układaniem

fot. M. Baranowski

Modernizacja lotniska jest finansowana przez miasto, a realizowana przez miejską spółkę – Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości
i Rozwoju (GAPR). Wykonawca
robót – wyłonione w przetargu
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów w Gliwicach – ma za zadanie m.in. budowę utwardzonej
drogi startowej o długości ok. 900
m, drogi kołowania i płyty postojowej, a także wybudowanie parkingów, dróg dojazdowych oraz
ścieżki rowerowej wokół lotniska.

odwodnienia liniowego drogi
startowej i drogi kołowania
oraz budowa części retencyjnej
kanalizacji deszczowej. Poza
tym trwają prace geodezyjne
i w niedługim czasie rozpoczną
się roboty związane z budową

płyty postojowej. Wykonawca
rozpoczął również prace elektryczne związane z oświetleniem
pasa startowego oraz drogi
kołowania. W maju planowane
jest rozpoczęcie budowy ścieżki
rowerowej w nowym śladzie.

Nabywców znalazły już nieruchomości inwestycyjne znajdujące się
w północno-wschodniej części
obiektu. – Sprzedaliśmy w drodze przetargu sześć działek, zaś
siódma została wydzierżawiona
na okres 10 lat. Wszyscy inwe-

Przypomnijmy, iż po modernizacji lotnisko, dotąd
o charakterze wyłącznie
sportowym, będzie mogło obsługiwać również
loty biznesowe czy tzw.
mały ruch cargo.
Spółce pozostają jeszcze tereny
inwestycyjne w południowej
części lotniska, przylegające
do projektowanej południowej
obwodnicy miasta. – Aktualnie
prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi – mówi Bogdan Traczyk.

(kik)

Jak zmieni się ul. Chorzowska?

Jakie zmiany można by wprowadzić na
głównej wylotówce z Gliwic do Zabrza?
Czy na obecnie istniejącym nasypie
wzdłuż ul. Chorzowskiej mogłaby powstać... rolkostrada?

– Projekt powstanie w oparciu
o istniejącą koncepcję zagospodarowania ul. Chorzowskiej.
Według jej wstępnych założeń
zmiany miałyby objąć odcinek
od skrzyżowania ulic Zabrskiej,
Dąbrowskiego i Poniatowskiego
do zajezdni tramwajowej przy
ul. Chorzowskiej – przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy ZDM-u.
Głównym założeniem zmian
jest poprawa parametrów
funkcjonalno-użytkowych ulicy,

a także bezpieczeństwa korzystających z niej uczestników
ruchu. Zadaniem projektanta
będzie rozwiązanie przebiegu
ciągów pieszych, rowerowych,
rozważenie zmian w lokalizacji
zatok autobusowych i budowa stanowisk postojowych
dla samochodów. Opracowanie powinno zawierać także
wskazanie miejsc pod małą
architekturę: ławki, stojaki
dla rowerów. To wszystko
w otoczeniu kompozycji zieleni
niskiej i wysokiej.
Otwarcie ofert i wyłonienie
ewentualnego wykonawcy dokumentacji projektowej odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Potem projektant będzie miał
około rok na przygotowanie
projektu budowlanego i wykonawczego, niezbędnego do
realizacji zadania. 

(kik)
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fot. M. Baranowski

Między innymi na te pytania
odpowie projekt zagospodarowania pasa drogowego
ul. Chorzowskiej z wykorzystaniem terenu po nieczynnym
torowisku tramwajowym. Do 19
marca zainteresowani tematem
projektanci mogą zgłaszać się
do przetargu ogłoszonego przez
Zarząd Dróg Miejskich.
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AKTUALNOŚCI

Nauka jest fajna!

71 zdolnych uczniów i przedszkolaków nagrodzono podczas finału VI edycji
Dni Gliwickich Młodych Naukowców. Na tle rówieśników wyróżnili się nie
tylko zamiłowaniem do nauki, ale także nieszablonowym myśleniem i kreatywnością. Nagrody dla młodych naukowców ufundowało Miasto Gliwice
oraz firma FLUOR.

– Bardzo kreatywny jest np.
konkurs badawczy. Uczeń musi
postawić hipotezę, przeprowadzić
eksperyment, który ją potwierdzi
bądź jej zaprzeczy. Jego kolejnym
zadaniem jest opisanie wyników
pracy w postaci prezentacji. To

fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Jak co roku dopisała frekwencja.
Akademia Najmłodszego Naukowca zgromadziła ponad 100

przedszkolaków. W ramach Naukowej Ligi Szkół Podstawowych
ponad 200 uczniów rywalizowało
w konkursach: matematycznym,
przyrodniczym, literackim, badawczym i historyczno-regionalnym.
Uczniowie musieli m.in. wcielić
się w przewodników i przygotować trasę wycieczki do czterech
ciekawych miejsc związanych
z historią Gliwic. W efekcie powstały świetne foldery reklamowe
naszego miasta (więcej informacji
na ten temat znajdą Państwo w
kolejnym wydaniu MSI-Gliwice).

prawdziwa praca młodego naukowca – dodaje Wanda Chmielarz, dyrektor ZSO nr 1 w Gliwicach.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Dni Gliwickich Młodych Naukowców to cykliczny projekt
organizowany przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 1,
V Liceum Ogólnokształcące
i Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 6 we współpracy z Politechniką Śląską. W jego
ramach dzieci z gliwickich szkół
i przedszkoli biorą udział w licznych warsztatach i konkursach. –
Za uczniami sześć miesięcy ciężkiej
pracy. Musieli wykazać się wiedzą
nie tylko z zakresu przedmiotów
ścisłych, w tej edycji po raz pierwszy pojawiły się także konkurencje
humanistyczne – mówi Agata Cira,
dyrektor SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach.

Dni Gliwickich Młodych Naukowców to nie tylko szkolna rywalizacja, ale również doskonała
okazja do rozwijania zainteresowań i poszerzenia wiedzy dzięki
współpracy z Politechniką Śląską.
W tej edycji blisko 400 młodych
ludzi wzięło udział w zajęciach
i warsztatach prowadzonych
przez pracowników naukowych
i studentów na wydziałach: Górnictwa i Geologii, Architektury,
Chemicznym, Fizyki, Mechanicznym Technologicznym, Elektrycznym. Projekt objęli patronatem:
Prezydent Miasta Gliwice, Rektor
Politechniki Śląskiej oraz Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty
w Gliwicach.
(aś)

Rozbudowa coraz bliżej

Aqua aerobik
dla seniorów
Aktywność fizyczna jest
istotnym elementem życia
człowieka, o czym wiedzą gliwiccy seniorzy. Zajęcia z aqua
aerobiku dla osób 65+ cieszą
się w Gliwicach dużym powodzeniem i są realizowane od
7 lat.
W tym roku zapisy ruszą 18
marca o godz. 9.00, za pośrednictwem aplikacji znajdującej
się na stronie aquaaerobik.
gliwice.eu.
Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji, mogą tego
dokonać osobiście lub przez
pełnomocnika w siedzibie
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Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pok. 142 (I piętro)
w następujących terminach:
• 18 marca, 20 marca, 22
marca w godzinach od 9.00
do 15.00,
• 25 marca, 26 marca i 28
marca w godzinach od
11.00 do 15.00.
Do zapisu niezbędny będzie
adres zamieszkania, nr PESEL
oraz nr telefonu uczestnika
zajęć. W przypadku zapisów
przez pełnomocnika, należy
przygotować pełnomocnictwo.
Wstęp na trening jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona! 
(zd/kik)

fot. M. Baranowski

18 marca ruszą zapisy na gimnastykę w wodzie. To
jedna z ulubionych form aktywności gliwickich seniorów. Najlepiej zarejestrować się elektronicznie.

Przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów został
rozstrzygnięty. Inwestycję o wartości 6,5 mln zł zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Prace rozpoczną się w drugiej połowie marca, a zakończą
się za 7 miesięcy.
W drugiej połowie roku ma być
gotowe skrzyżowanie ul. Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów.
Firma Strabag, z którą podpisano
umowę, przebuduje skrzyżowanie, wybuduje zatokę autobusową
i ułoży chodniki. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość
skrzyżowania, poprawi się też
komfort jazdy i bezpieczeństwo
pieszych. Z myślą o osobach
niewidomych i słabowidzących,

przy przejściach ułożona zostanie
specjalna kostka.
– Po przebudowie kierowcy
poruszający się ul. Toszecką, dojeżdżając do skrzyżowania, będą
mieli do dyspozycji trzy pasy
ruchu: dla skręcających w lewo,
dla jadących na wprost i osobny
dla skręcających w prawo. Przejeżdżający przez skrzyżowanie na
wprost będą poruszali się dwoma

pasami ruchu, które w miarę oddalania się od krzyżówki zwężą się
do jednego – tłumaczy Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
Zakres przebudowy, której koszt
wyniesie ok. 6,5 mln zł, obejmie odcinek od skrzyżowania
z ul. Wojciecha do zjazdu do restauracji Mc Donald’s. 
(mf)
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z miasta

fot. M. Baranowski

Oto front robót zachodniej
obwodnicy Gliwic

Budowa fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic, na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, toczy się już
pełną parą. Obecnie prowadzone są roboty ziemne, które wykonawca rozpoczął od strony ul. Daszyńskiego.

Budowany odcinek zachodniej
obwodnicy miasta będzie miał

jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga będzie oświetlona
i wyposażona w tablice zmiennej treści. Koszt budowy – ok.
82,6 mln zł.
Inwestycja powstaje dzięki
unijnemu wsparciu. 85% dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020 (Działanie 4.2:
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową
TEN-T i odciążenie miast od
nadmiernego ruchu drogowego). 
(kik)

fot. ZDM

– Dotąd prace skupiały się na
wytyczeniu pasa obwodnicy
i pracach przygotowawczych.
Obecnie od strony ul. Rybnickiej
trwa usuwanie warstwy humusu
i przygotowanie dróg serwisowych, pozwalających na dojazd
do miejsc, gdzie prowadzona
jest budowa – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik
prasowy Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach. W najbliższym czasie, jak zapewnia wykonawca
(konsorcjum firm Eurovia Polska
i PRUiM), realizacja robót nie
spowoduje większych utrudnień
dla kierowców.

Najpierw stacje ładowania...
Aby w przyszłości po Gliwicach
mogły jeździć ekologiczne, zeroemisyjne elektrobusy, konieczne
jest odpowiednie zaplecze. Rozpoczęły się już wstępne przygotowania do jego budowy – PKM zwrócił
się do wykonawców z zapytaniem
ofertowym dotyczącym opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego na wybudowanie infrastruktury niezbędnej do
ładowania autobusów, uzyskanie
pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Według wstępnych planów, jako
pierwsza ma powstać stacja transformatorowa na terenie zajezdni
przy ul. Chorzowskiej. Powstanie
10 stanowisk powolnego łado-

wania autobusów i jedno do
ładowania szybkiego o mocy 200
kW. Nieco później, przy ul. Nowy
Świat oraz Czapli, powstaną dwie
rozdzielnie zasilające ładowarki
szybkiego ładowania. Obok powstaną miejsca do parkowania
i ładowania autobusów. Infrastruktura powinna być gotowa
do 2020 r.
PKM Gliwice stara się również
o unijne dofinansowanie na zakup
dziesięciu elektrycznych autobusów. Wniosek trafił do Centrum
Unijnych Projektów Transportowych. Jeśli zostanie pozytywnie
rozpatrzony, PKM może uzyskać
85% dofinansowania na realizację
inwestycji wartej 32 mln zł. (mf)
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wizualizacja: materiały PKM Gliwice

Wiele wskazuje na to, że już niebawem na gliwickie ulice będą mogły wyjechać elektryczne autobusy. PKM planuje wybudowanie specjalnych stacji ładowania, stara się również o unijne dofinansowanie na zakup pojazdów.

Koncepcja przebudowy zajezdni przy ul. Chorzowskiej, która zostanie zrealizowana, gdy zostanie zakupiony
tabor elektryczny
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Gliwicki budżet obywatelski 2020

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Rozpoczyna się siódma edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Od 18 marca do
1 kwietnia gliwiczanie mogą zgłaszać projekty, które mają szansę być zrealizowane
w 2020 roku. Formularze są już dostępne.

ILE?

Na realizację projektów wyłonionych w ramach procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
2020 zaplanowano 6 216 000 zł,
w tym na projekty ogólnomiejskie
400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł.

JAK?

Formularz wniosku do pobrania
i wydruku jest dostępny na stronie internetowej www.gliwice.eu
w zakładce „Gliwicki Budżet
Obywatelski”. Formularz wniosku w formie papierowej można
otrzymać w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
– w Biurze Obsługi Interesantów
(stanowisko Informacji Głównej)
oraz w Biurze Podawczym w filii
Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej
31A, w godzinach urzędowania
(pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–
17.00, pt. 8.00–15.00).
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KTO?

Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić maksymalnie dwa wnioski – jeden dotyczący
projektu ogólnomiejskiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym projekt
dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy.

*

Pod pojęciem dzielnicy (zwanej w poprzedniej edycji osiedlem) należy rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta
Gliwice, utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę
zmiany nazwy jednostki pomocniczej z „osiedla” na „dzielnicę”, nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy
sprawdzać pod adresem http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli.

Jeżeli wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden projekt ogólnomiejski lub dzielnicowy, do
rozpatrzenia kierowany będzie projekt, który został jako pierwszy zarejestrowany
w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

GDZIE?

Podpisane wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy
składać w następujący sposób:
 w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania
(pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00), lub listownie na adres Urzędu;
o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora
pocztowego do siedziby Urzędu;
 w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres
skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć
poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”. Wypełniony formularz wniosku oraz zeskanowaną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego trzeba opatrzyć podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy – w przypadku uzasadnionych
wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać od wnioskodawcy
doręczenia oryginału listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu
7 dni będzie jednoznaczny z brakiem listy poparcia;

Do wniosku na projekt ogólnomiejski musi zostać dołączona
lista z podpisami co najmniej 150
mieszkańców Gliwic popierających
projekt, sporządzona na formularzu dostępnym w tych samych
miejscach, w których dostępne
są formularze wniosków. Mieszkańcy mogą popierać na tym
etapie dowolną liczbę projektów
ogólnomiejskich (podpisując listy
poparcia).

 w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku,
można skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach
urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

* Dla projektu dzielnicowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców.

* Informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury GBO zostały zamieszczone na
formularzach związanych ze składaniem wniosków.
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Gliwicki budżet obywatelski 2020

WAŻNE
INFORMACJE
Zgłaszając projekt i wypełniając formularz, należy uwzględnić
kryteria oceny, które wpłyną na decyzję o skierowaniu projektu
do głosowania.

 Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą
dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta Gliwice
i pozostających w jego władaniu.

 Projekt musi spełniać wszystkie wymogi opisane na str. 6.

*

 Realizacja projektów musi odpowiadać na zidentyfikowane
potrzeby społeczne, mieścić się w kompetencjach Samorządu
Miasta Gliwice i być możliwa do wykonania w ciągu jednego
roku budżetowego.
 Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu mieszkańców Gliwic, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty,
jaka ma być przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.
 Projekt dzielnicowy musi zostać jednoznacznie przypisany do
dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, służyć ogółowi
mieszkańców danej dzielnicy, a szacunkowa wartość jego wykonania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona
na realizację zadań w tej dzielnicy.

*

Wartość szacunkową ustalają wydziały Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki
organizacyjne na etapie oceny projektów. Przed wypełnieniem wniosku warto zajrzeć
do informacji o kosztach realizacji przykładowych zadań, zamieszczonej na stronie
internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Informacja
o wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach znajduje się w tabeli poniżej.

Wskazówki „Jak wyszukać informacje o obiekcie pod kątem budżetu obywatelskiego?” oraz „Jak wyszukać informacje o przeznaczeniu terenu w MPZP
pod kątem budżetu obywatelskiego?” zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

 Projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami
prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu
oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania
środkami budżetowymi.

*

Projekty po realizacji nie powinny generować kosztów niewspółmiernie wysokich
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

 Projekty muszą być wykonalne technicznie, a za wykonalne
technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym
terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową
i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania
oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

*

W przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztatów, spotkań, różnego
rodzaju zajęć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych) warto zaproponować w opisie projektu na formularzu wniosku m.in.: grupę docelową, liczbę
uczestników, czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy
zajęć. W związku z upowszechnianiem w ramach GBO sfery życia lokalnego,
projekty miękkie powinny być realizowane na terenie Gliwic.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
KWOTY DLA DZIELNIC
BAILDONA

Kwota na realizację zadań
w poszczególnych dzielnicach [zł]
304 000

BOJKÓW

170 000

BRZEZINKA

162 000

CZECHOWICE

126 000

KOPERNIKA

318 000

LIGOTA ZABRSKA

153 000

ŁABĘDY

414 000

OBROŃCÓW POKOJU

217 000

OSTROPA

171 000

POLITECHNIKA

206 000

SIKORNIK

372 000

SOŚNICA

477 000

STARE GLIWICE

243 000

SZOBISZOWICE

365 000

ŚRÓDMIEŚCIE

391 000

TRYNEK

455 000

WILCZE GARDŁO

134 000

WOJSKA POLSKIEGO

351 000

WÓJTOWA WIEŚ

230 000

ZATORZE

373 000

ŻERNIKI
Razem
na projekty dzielnicowe

184 000

Dzielnica

Procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 uwzględnia zmienione przepisy ustawy o samorządzie gminnym i zasady określone
w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice
z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego oraz w zarządzeniu
nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice
z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Szczegółowe informacje na temat GBO
znajdują się na stronie

www.gliwice.eu

pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”
(BPM/kik)

5 816 000
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aktualności

Targi budownictwa w nowej odsłonie
Przed nami 20. już edycja gliwickich Targów Budownictwa i Architektury, tym razem w nowym miejscu i w nowej formie.
W pierwszy weekend kwietnia w Arenie Gliwice będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami branży budowlanej
i wnętrzarskiej oraz poznać najefektywniejsze metody walki ze smogiem. Targom towarzyszyć będzie multikonferencja
Dream Silesia oraz XI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.
Dodatkowo swój udział w targach zapowiedzieli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wygłoszą oni prelekcję o podstawowych zasadach pozyskiwania środków z programu Czyste
Powietrze na wymianę systemu
grzewczego i termomodernizację budynku jednorodzinnego.
W ramach targów odbędzie się XI
Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Specjaliści
debatować będą na temat nowoczesnych technik i technologii
w budownictwie, które można
wykorzystać do walki ze smogiem.

fot. M. Mickielewicz / UM Gliwice

Od 5 do 7 kwietnia w małej hali
Areny Gliwice, w holu B oraz przed
wejściem do obiektu swoje produkty i usługi prezentować będzie
120 wystawców z branży budowlanej i pokrewnych. Specjalne stanowisko targowe przygotowało
Miasto Gliwice, współgospodarz
wydarzenia. Będzie można znaleźć
na nim informacje zarówno na
temat miejskich dotacji na modernizację systemów grzewczych,
jak i rządowego programu Czyste
Powietrze. – Chcemy popularyzować wśród mieszkańców Gliwic
działania na rzecz walki ze smogiem. Dlatego podczas targów
pracownicy naszego wydziału
będą informowali o konieczności
wymiany starego nieekologicznego ogrzewania węglowego, stosowania paliw odpowiedniej jakości
oraz możliwych do uzyskania dotacji – tłumaczy Agnieszka Setnik,
naczelnik Wydziału Środowiska
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Targom Expo Gliwice towarzyszyć
będzie również multikonferencja Dream Silesia, organizowana przez Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej. Naukowcy
z różnych branż dyskutować

GEPAR –

opłaty pod kontrolą

INFORMACJE
INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Podaje się do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/strona=11243,5267
8 marca 2019 r. opublikowany został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, realizowany na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (DzU z 2018 r., poz. 1496).
Inwestycja polega na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
na działkach nr: 1078, 1080, obręb Trynek, położonych w rejonie ul. Toruńskiej
w Gliwicach.

będą m.in. o funkcjonalnych
i społecznych aspektach nowoczesnej architektury i urbanistyki,
a także roli człowieka i jego preferencji w wyznaczaniu nowej
jakości środowiska. – Targi dają
możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy z fachowcem
i uzyskania porady wprost u producenta. Co ważne, odbędą się
też pokazy przygotowane przez
pracowników Stowarzyszenia
Specjalistów Robót Wykończeniowych i prezentacja inteligentnego domu – zachęca Wioletta
Ochmann, właścicielka Agencji
Promocja, organizator Targów.
Organizatorzy zaplanowali szereg
ciekawych warsztatów dla zwiedzających oraz specjalne atrakcje dla
najmłodszych. Więcej informacji,
szczegółowy program targów
EXPO Gliwice oraz bezpłatne wejściówki można znaleźć na stronie
www.expogliwice.pl.
(mw)

Ruszają zbiórki
elektrośmieci

Co sobotę, od 16 marca do 19 października, specjalnie oznakowany samochód
będzie pojawiał się w różnych częściach Gliwic. Dzięki temu w ekologiczny i bezpieczny sposób mieszkańcy pozbędą się zużytych lub niepotrzebnych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych.
Pierwsza w tym roku zbiórka już
w najbliższą sobotę, w Sośnicy.
Specjalnie oznakowany samochód będzie czekał obok szkoły
przy ul. Przedwiośnie. Pracownicy będą odbierać zepsute lub
niepotrzebne pralki, zmywarki,
lodówki, komputery, telefony
i inne tego typu urządzenia, a także świetlówki oraz zużyte baterie.
W kolejne soboty elekrośmieci
będą zbierane w Łabędach przy
ul. Literatów (przy placu zabaw)

i w Ostropie przy ul. Daszyńskiego (plac przy kościele). Szczegółowy harmonogram zbiórek
elektroodpadów w 2019 r. jest
dostępny na stronie Gliwice.eu
w zakładce Ekologia.
W ramach umowy z miastem
zużyty sprzęt będzie odbierać
firma Enviropol PL Sp. z o.o.
Środki uzyskane ze sprzedaży
odpadów przeznaczone będą
na zakup sprzętu sportowego
dla gliwickich szkół i przedszkoli.

Warto pamiętać, że poza
terenowymi zbiórkami, elektrośmieci można oddawać
przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który znajduje
się przy ul. Rybnickiej (przy
składowisku odpadów komunalnych). PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku
między godz. 7.00 a 17.00 oraz
w soboty między godz. 7.00
a 13.00. 

(mw)

INFORMACJA
Podaje się do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/strona=11243,5268
8 marca 2019 r. opublikowany został wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej realizowany na podstawie ustawy z 5
lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (DzU z 2018 r., poz. 1496). Inwestycja
polega na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi na działkach nr: 791, 1672,
obręb Żerniki, położonych przy ul. Kurpiowskiej w Gliwicach.
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fot. Pixabay

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
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sport
Mamy Mistrzów Europy!

Śmigali na nartach po zwycięstwo

Dla zawodników sekcji szermierczej GKS Piast Mistrzostwa Europy Juniorów
w Foggi były bardzo szczęśliwe. Polska drużyna w składzie: Damian Michalak
(GKS Piast), Wojciech Kolańczyk (AZS Wratislavia Wrocław), Wojciech Lubieniecki
(KS Cracovia 1906) i Wiktor Szkop (MKS Kusy Szczecin) wywalczyła tytuł Mistrza
Europy w szpadzie! Na podium stanęła także Karolina Staszulonek z gliwickiego
Piasta, która z drużyną szpadzistek zdobyła brązowy krążek Mistrzostw Europy
Kadetek. Zwycięstwo polskich szpadzistów to bardzo dobry znak przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się za miesiąc w Toruniu. (fot. EFCPavia-BIZZI Team)

Prawie 170 uczniów gliwickich szkół zmierzyło się ze stokiem Skolnity w Wiśle
walcząc o tytuł Mistrza Gliwic w narciarstwie alpejskim. Najlepsze przejazdy
osiągnęli: Anna Gajda (SP 1), Agata Nowakowska(SP 10), Maja Pruszowska (SP
Filomata), Idasiak Zosia i Gosia Rudel (GM 3), Mikołaj Sapek (GM 14), Michał Borkowski (Szkoła z Charakterem), Wojciech Plaskura (SP 6), Jerzy Domicz
(SP 13). Zwycięzcy zdobyli puchary, medale oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki. Organizatorem zawodów był klub narciarski Sikret. Wydarzenie objął
patronatem prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. (fot. Sikret Gliwice)

Nie mogło być inaczej. Derby dla Piasta!

Zwycięstwo z Egisem na koniec półfinałów

W spotkaniu 25. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał na wyjeździe Górnika Zabrze 2:0. Bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Mikkel Kirkeskov oraz Aleksandar Sedlar. František Plach w bramce Piasta był niepokonany! Wygrana przesunęła Niebiesko-Czerwonych na 3. miejsce w tabeli. Następny mecz już w niedzielę
17 marca o godz. 15.30 na stadionie przy ul. Okrzei. Piast zmierzy się z Miedzią Legnica.
(fot. piast-gliwice.eu)

GTK wygrało w meczu z Egis Kormend 81:80. To za mało, aby awansować do finału
w Alpe Adria Cup. Deszcz „trójek” dla gliwiczan spadł w końcówce meczu – po dwie celne
próby Dłoniaka oraz Radwańskiego i skuteczne wejście pod kosz Mateusza Szlachetki
pozwoliły odnieść zwycięstwo na pożegnanie z rozgrywkami Alpe Adria Cup. GTK może
się już skupić na występach w Energa Basket Lidze. 17 marca zmierzy się w Gliwicach
z liderem, Arką Gdynia. Początek meczu o godzinie 12.40. (fot. GTK Gliwice)

Mocne 3 punkty dla futsalistów Piasta!

7 medali dla gliwickich pięściarzy!

W derbowym meczu Piast Gliwice pokonał na wyjeździe Clearex Chorzów 3:1.
Już w 35. sekundzie pierwszą bramkę dla Niebiesko-Czerwonych zdobył po
fantastycznym strzale Jose Pepo. W 9. minucie chorzowianie wyrównali po golu
Tomasza Golly. W drugiej połowie Sebastian Szadurski mocnym uderzeniem
pod poprzeczkę zmienił wynik na 2:1 dla Piasta. Nie minęło 5 minut, a zwycięski
wynik dla Piasta ustalił Sergio Parra. W sobotę 16 marca Niebiesko-Czerwoni
podejmować będą AZS UŚ Katowice. Mecz rozpocznie się w Arenie Gliwice
o godz. 16.00. (fot. I. Dorożański)

Tytuły Mistrza i Wicemistrza Śląska przywieźli z Indywidualnych Mistrzostw
Śląska w Boksie Zawodnicy GUKS Carbo. Mistrzem Śląska Kadetów do 75 kg
został Adrian Mozer. W walce o wejście do finału wygrał przez techniczny
nokaut, posyłając na deski zawodnika z Sosnowca. Tytuł Wicemistrza Śląska
Kadetów do 48 kg wywalczył Wojciech Maciejczyk. To nie koniec – brązowe
krążki zdobyli: Przemysław Schunke, Nikodem Zając, Michał Pankiewicz, Wiktor
Ozdoba i Piotr Wąsiak. Na ringu mistrzostw walczyło ponad 160 zawodników
z 24 różnych klubów. (fot. GUKS CARBO)
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jubileusze

7 marca 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.

1

2

W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Lukrecja i Wiesław Baldyszowie, Ewa i Jerzy Brzezińscy,
Danuta i Krzysztof Denkiewiczowie, Maria i Ryszard Dudkowie, Janina
i Eugeniusz Gałkowie, Zofia i Franciszek Giemullowie, Barbara i Jerzy
Kubitowie, Bogumiła i Andrzej Lexy... (fot. 1)

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas
uroczystości Kazimierę i Stanisława Bartoszków, Hildegardę i Waltera
Beiglów, Barbarę i Tadeusza Czekańskich, Janinę i Klausa Dornów,
Kazimierę i Stanisława Michalaków oraz Janinę i Józefa Wygodów.
60-lecie związku obchodzili tego dnia Teresa i Józef Kordowie, a także
Eleonora i Kazimierz Koźlikowie (fot. 3). Gratulujemy!
(kik)

10

fot. A. Witwicki

…Jadwiga i Aleksander Noconiowie, Stefania i Marian Rybakowie,
Jadwiga i Gerard Rzepkowie, Bogumiła i Zenon Sarbakowie, Teresa
i Franciszek Stefaniszynowie, Walentyna i Kazimierz Trędowie, Janina
i Edward Warzechowie, a także Ludwika i Czesław Wronowie. (fot. 2)
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KULTURA

Poczuj (Fil)harmonię

CO? GDZIE? KIEDY?

14 koncertów w Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
oferuje pełen przekrój przez najciekawsze zjawiska
we współczesnej muzyce. Usłyszymy nie tylko jazz
(Aimée Allen Quartet, Lorenzo De Finti Quartet),
ale też fantastycznych pianistów (Mateusz Gawęda /
Paweł Kaczmarczyk) i... funky rock kabaretowy (Sax &
Crime). W Gliwicach wystąpi także elegancka orkiestra
(Jazz Band Ball Orchestra) oraz wspaniała, pochodząca z naszego miasta skrzypaczka – Ilona Cudek.

„Ciemno, prawie noc”, reż. B. Lankosz

Tegoroczny program nie zawiedzie także miłośników reggae, którzy będą bawić się na koncercie Sidneya Polaka.
W Jazovii zagra też kultowa polska grupa Laboratorium.
Młode pokolenie muzyków będą reprezentować między
innymi First Circle, Alba Plano Quartet i Zicla Duo.
Festiwal potrwa do 12 lipca. Program oraz informacje
o biletach są dostępne na stronie filharmonia.jazovia.pl.

(mm)

Premiera
z Joanną
Bator

fot.materiały organizatora

Alba Plano

fot. M. de Jong

Jazz Band Ball Orchestra

fot. materiały prasowe

Oryginalni artyści, mieszanka najróżniejszych gatunków muzycznych i niesamowita
publiczność – taki będzie festiwal Filharmonia. W tym roku startujemy już 28 marca.
Miasto Gliwice i Fundacja Integracji Kultury zapraszają!

23 marca w kinie Amok odbędzie się premiera filmu „Ciemno, prawie noc” opartego
na bestsellerowej powieści Joanny Bator. Pisarka spotka się z gliwicką publicznością.
„Ciemno, prawie noc” to trzymający w napięciu
kryminał w reżyserii Borysa Lankosza. W główną
rolę dziennikarki Alicji Tabor wcieli się Magdalena Cielecka. Czy po powrocie do rodzinnego
Wałbrzycha uda jej się rozwiązać zagadkę zaginionych dzieci? I dlaczego policja jest bezsilna? W mrocznym thrillerze wystąpią Marcin Dorociński, Dorota Kolak i Agata Buzek.

Premiera filmu rozpocznie się o godz. 20.00
w Amoku (ul. Dolnych Wałów 3).
Gościem gliwickiego kina będzie autorka książki „Ciemno, prawie noc”. Joanna Bator dostała za nią najważniejszą polską nagrodę literacką – Nike. Autorka jest nie
tylko pisarką i dziennikarką, ale też filozofką i feministką.
Przez kilka lat mieszkała w Japonii.
(mm)

Wychowuj mądrze
14 marca ruszają warsztaty dla rodziców „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
mają dla was garść porad na temat wychowania.
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■■ godz. 16.00: „Poradnik pozytywnego myślenia”,
reż. D. O. Russel – seans z audiodeskrypcją, Scena
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.30: „Włącz – wyłącz tablet” – warsztaty
z Alicją Balicką i Joanną Mierzwicką-Buzek z cyklu
„Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: „Asertywność – klucz do skutecznej komunikacji” – warsztaty psychologiczno-coachingowe, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

piątek 15 marca

■■ godz. 11.00: „Baśnie i legendy” – wernisaż wystawy plastycznej, Centrum Handlowe Forum
(ul. Lipowa 1)
■■ godz. 16.30: „Cyfrowa książka” – wykład, Filia
nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Partyzantów 25)
■■ godz. 17.00: „Mamuty na Śląsku, czyli epoka lodowcowa w Polsce” – wykład Klaudii Kardynał,
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 20.00: Oscar Nominated Shorts 2019 – projekcje filmów krótkometrażowych, Scena Bajka –
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 16 marca

■■ godz. 9.30–13.30: warsztaty animacji filmowej
z okazji Światowego Dnia Wody, Scena Bajka –
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 10.00: „Zawieszki paryżanki” – warsztaty
plastyczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 10.30 i 13.00: „Kurki z wikliny” – warsztaty
wikliniarskie, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 17.00: Kabaret Skeczów Męczących – występ komediowy, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Fate, Bad Impression, Hardest – koncerty metalowe, Concept Pub (al. Przyjaźni)
■■ godz. 19.00: Johny Rockers, Gang Bawarii, Cała Góra
Barwinków, Damian Syjonfan, DubSka, Tabu – koncerty w ramach Winter Reggae, klub Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

niedziela 17 marca

■■ godz. 11.00: Poranek z Festiwalem Polskiej Animacji O!PLA – projekcje filmów animowanych,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 13.30–17.30: warsztaty animacji filmowej
z okazji Światowego Dnia Wody, Scena Bajka –
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 15.00: „Powitanie w teatrze” – warsztaty
dla dzieci, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy
Świat 55–57)
■■ godz. 18.30: Grupa Na Swoim – koncert z cyklu „PaskudoFonia”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

wtorek 19 marca

■■ godz. 16.30: „Kryzys w rodzinie. Czy to na pewno
koniec świata?” – warsztaty z Ewą Golbik-Madej
i Eweliną Pakosz-Szydłowską z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: „Immanuel Kant – o granicach rozumu i uskrzydlonej religii” – wykład Jana Opielki
z cyklu „Filozofia, Poezofia & Muzyka”, Biblioteka
Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: „Marzenia na warsztat” – warsztaty
coachingowe, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: Stanisław Soyka – koncert, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

środa 20 marca

■■ godz. 16.00: „Wielkanocne filcowanie” – warsztaty w ramach Pracowni Kreatywnej, Filia nr
7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Junaków 4)
■■ godz. 18.00: Gliwickie Spotkanie RPG, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: wernisaż wystawy malarstwa Haliny
Nieświatowskiej, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

fot. Pixabay

W ramach cyklu zaplanowano 5 spotkań. Rodzice
dowiedzą się, jak mądrze organizować dzieciom
czas wolny z komputerem i urządzeniami mobilnymi. Pedagodzy rozwieją także wątpliwości związane
z posłaniem dziecka do I klasy. Na warsztatach będzie
również mowa o rozwiązywaniu konfliktów. Każda rodzina jest inna, dlatego specjaliści będą mówić o różnych metodach wychowawczych, które sprawdzają się
w konkretnych sytuacjach. Jaka będzie najlepsza dla
twojej rodziny? Przyjdź i przekonaj się sam(a). Bezpłatne warsztaty będą organizowane do 28 marca w Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1).
Szczegóły na biblioteka.gliwice.pl. 
(mm)

czwartek 14 marca

kultura.gliwice.eu
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ogłoszenia

WYBORY
DO RAD OSIEDLI
W GLIWICACH
2019
INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
DO RAD OSIEDLI W GLIWICACH
z dnia 12 marca 2019 r.

I. 7 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory
do Rad Osiedli, do których zgłoszono więcej niż 15 kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baildona
– 17 kandydatów
Brzezinka
– 22 kandydatów
Kopernika
– 24 kandydatów
Łabędy
– 18 kandydatów
Obrońców Pokoju – 19 kandydatów
Ostropa
– 16 kandydatów
Sikornik
– 19 kandydatów
Sośnica
– 17 kandydatów
Stare Gliwice
– 32 kandydatów
Śródmieście
– 18 kandydatów
Trynek
– 18 kandydatów
Wojska Polskiego – 16 kandydatów

II. Do następujących Rad Osiedli zgłoszono
15 kandydatów. W tych osiedlach wybory
nie odbędą się, a w skład Rad Osiedli
wejdą zarejestrowani kandydaci:
1.
2.
3.
4.

Bojków
Wilcze Gardło
Zatorze
Żerniki

– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 15 kandydatów

III. Do następujących Rad Osiedli zgłoszono mniej niż 15 kandydatów. W tych
osiedlach Rady Osiedli uznaje się za niewybrane:

1.
2.
3.
4.
5.

Czechowice
Ligota Zabrska
Politechnika
Szobiszowice
Wójtowa Wieś

– 8 kandydatów
– 14 kandydatów
– 0 kandydatów
– 11 kandydatów
– 14 kandydatów

Protokoły rejestracji kandydatów dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego gliwice.eu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.gliwice.eu w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory
do Rad Osiedli 2019”.
Na podstawie § 19 ust. 4 i 5 statutów osiedli, w osiedlach, w których nie będzie Rad
Osiedli, ponowne wybory do Rad Osiedli
mogą odbyć się na wniosek co najmniej
200 mieszkańców osiedli, wpisanych
do prowadzonego przez Urząd Miejski
w Gliwicach stałego rejestru wyborców.
Wniosek taki może zostać złożony po
upływie 6 miesięcy, jednak nie później niż
w terminie 12 miesięcy od dnia wyborów,
tj. od 7 kwietnia 2019 r.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

NABÓR KANDYDATÓW
DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH DO RAD OSIEDLI
W GLIWICACH
W DNIU 7 KWIETNIA 2019 r.
Miejska Komisja Wyborcza dla
przeprowadzenia wyborów do Rad
Osiedli w Gliwicach ogłasza nabór
kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW).
Kandydaci do OKW muszą spełniać
następujące warunki:
• muszą mieć ukończone na dzień
wyborów 18 lat;
• muszą być mieszkańcami Gliwic;
• nie mogą być członkami OKW
w osiedlu, w którym kandydują
do Rady Osiedla;
• nie mogą być członkami OKW
w osiedlu, w którym członkowie
ich rodzin kandydują do Rady
Osiedla (dziecko / przysposobiony, rodzic, małżonek, rodzeństwo,
małżonek dziecka / przysposobionego).
Do każdej Obwodowej Komisji Wyborczej zostaną wybrane drogą losowania 3 osoby spośród tych, które
odpowiedzą na niniejsze ogłoszenie.
Losowania dokona Miejska Komisja
Wyborcza. Składy poszczególnych
Komisji Obwodowych zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego, na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego gliwice.eu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
bip.gliwice.eu w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad
Osiedli 2019”. Wylosowane osoby
zostaną przeszkolone 1 kwietnia
2019 r., w godz. 15.00 – 17.00,
po uprzednim zawiadomieniu.
Wybory odbędą się w niedzielę
7 kwietnia 2019 r., w godzinach 8.00
– 20.00 w następujących osiedlach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baildona
Brzezinka
Kopernika
Łabędy
Obrońców Pokoju
Ostropa
Sikornik
Sośnica
Stare Gliwice
Śródmieście
Trynek
Wojska Polskiego

Za pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują diety: dla przewodniczących OKW w wysokości
380 zł, dla zastępców przewodniczących – 330 zł, dla członków – 300 zł.
Formularze zgłoszenia kandydatów
do Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 na parterze na stanowisku INFORMACJI
w Biurze Obsługi Interesantów oraz
w Biurze Rady Miasta na pierwszym
piętrze, pok. 136, a także na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego
gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu
w zakładce „Samorząd / Rady Osiedli / Wybory do Rad Osiedli 2019”.
Wypełnione formularze należy złożyć w pokoju 136 na I piętrze Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21
w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 20 marca 2019 r.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

OFERTY PRACY
Numer naboru: GCOP.KD.210.1.2019

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko specjalisty
ds. księgowości, zatrudnionego na umowę na zastępstwo
w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 0,5 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, opisu
faktur, przygotowywanie przelewów
bankowych,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków jednostki, uzgadnianie wydatków
z kosztami,
• prowadzenie ewidencji księgowej środków
trwałych i uzgadnianie środków trwałych
z ewidencją środków trwałych oraz programem księgowym,
• wyliczanie zapotrzebowania na środki
finansowe,
• sporządzanie sprawozdań GUS i PFRON,
• sporządzanie wniosków o zmiany planów
finansowych,
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji
w programie Płatnik, w ramach zastępstwa.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe + 2-letni staż pracy
lub średnie + 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów
podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki finansowej
sektora jednostek finansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
• znajomość rozliczania projektów unijnych.
Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność,
odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność,
umiejętność pracy w grupie.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice ul. Zwycięstwa 1
(II piętro). Praca w budynku wielokondygnacyjnym nie przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych.
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2. Warunki pracy: praca biurowa wewnątrz
pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej,
praca na komputerze z monitorem ekranowym – powyżej 4 godziny dziennie.
3. Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością przedłużenia.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany
na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania),
4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
5. oświadczenia (opublikowane na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl/do
-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim,
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne należy składać
w terminie do 20 marca 2019 r. do godz.
12.00 w siedzibie głównej GCOP przy
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro), w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista
ds. księgowych”, numerem ogłoszenia oraz
imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty
za pośrednictwem poczty decyduje data
jej wpływu.
Rozmowy z wyłonionymi kandydatami planowane są na 27 marca 2019 r. o godzinie
10.00. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 32/232-04-77 lub
32/775-20-53.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na
wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu
w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w
Gliwicach.

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”,
albo drogą elektroniczną na adres
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

W treści ogłoszenia zawarte są
informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na
stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie
do pokoju 114B w siedzibie Straży
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać
za pośrednictwem poczty w terminie do 22 marca 2019 r. do godz.
13.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do
22 marca 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających
wymagania konieczne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.sm.gliwice.pl, zakładka BIP
– NABORY. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do
23 marca 2019 r. Planowany termin
rozmowy kwalifikacyjnej: 26 marca
2019 r., godz. 9.00
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/338-19-83.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
S.A. w Gliwicach,
poszukuje pracowników do wykonywania
prac związanych z montażem i demontażem
oznakowania pionowego dróg, jezdni, chodników, itp.
Praca w systemie jednozmianowym, przede
wszystkim na terenie miasta Gliwice i w zadaniach
realizowanych przez PRUiM.
Od pracownika wymagana jest:
• umiejętność obsługi elektronarzędzi,
• umiejętność czytania projektów
wykonawczych,
• prawo jazdy min. kat. B,
• rzetelność zaangażowanie,
• komunikatywność i umiejętność
pracy w zespole,
• poczucie estetyki i jakości wykonanych prac.
Oferujemy:
• pracę w zgranym zespole,
• możliwość zbudowania własnego
zespołu,
• możliwość zdobycia doświadczenia przy dużych projektach,
• zarobki oparte o umowę o pracę.
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.gliwice.pl lub lzachara@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać
pocztą tradycyjną lub dostarczyć
osobiście do siedziby PRUiM S.A.,
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.
Kontakt telefoniczny: 32/270 40 10,
661-99-88-15.
Składane dokumenty 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 przetwarzaniem 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).

OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych 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 odczytanie. 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 procesu 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 odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych 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 podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 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 procesu 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 odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 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 pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 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.
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ogłoszenia
OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 7 marca 2019 r.

● magazynier wydania towaru
wykształcenie zawodowe / średnie, doświadczenie
zawodowe mile widziane, książeczka sanitarno-epidemiologiczna mile widziana, uprawnienia do
obsługi wózka widłowego lub prawo jazdy kat. B,
zakres obowiązków: kompletowanie, uzupełnianie
i magazynowanie z zastosowaniem nowoczesnych
narzędzi w procesach logistycznych oraz utrzymanie
czystości miejsca pracy i dbałość o sprzęt, dwie
zmiany, miejsce pracy: Kleszczów;

● laborant chemiczny / technik
wykształcenie średnie chemiczne lub pokrewne, zakres obowiązków: przygotowanie próbek do analizy
instrumentalnej, oznaczenia fizykochemiczne, analiza
metodami chromatografii gazowej i cieczowej, opracowywanie wyników i przygotowanie dok. z badań
zgodnie z systemem jakości obowiązującym w laboratorium, jedna zmiana, miejsce pracy: Sośnicowice;

Autocad, zakres obowiązków: projektowanie oświetlenia w programie Dialux, doradztwo techniczne
dla klientów w zakresie oferowanych rozwiązań,
wykonywanie inwentaryzacji, współpraca z działem
handlowym, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik ochrony z licencją
wykształcenie: brak wymagań, licencja pracownika
ochrony, doświadczenie zawodowe mile widziane,
praca również w weekendy, miejsce pracy: Gliwice;

● pokojowa
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków:
sprzątanie pokoi hotelowych oraz miejsc ogólnodostępnych, uzupełnianie galanterii drobnej, uzupełnianie minibarów, świadczenie pracy z najwyższą
starannością, utrzymanie porządku w miejscu pracy,
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● doradca techniczny ds. oświetlenia ● robotnik budowlany
LED (inwentaryzacje i projekty)
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań,
wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane doświadczenie, znajomość programu Dialux,

zakres obowiązków: wykonywanie prac ogólnobudowlanych, praca na terenie Śląska.

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.

komunikaty
Przypominamy
podmiotom obowiązanym
do ponoszenia opłat za
usługi wodne za
zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej o obowiązku składania
oświadczeń.
Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (DzU poz. 1722), wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do
ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenie w celu naliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej składa się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z 20 lipca
2017 r. (DzU z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) opłatę za usługi wodne
uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na
skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 3 500 m2
robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji, przez wyłączenie
więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji
otwartej lub zamkniętej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne
winny złożyć oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym
upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Oświadczenie można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście
w Biurze Podawczym.
Wzory oświadczeń są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Gliwicach
https://bip.gliwice.eu/strona=51, na formularzach (do pobrania)
Wydziału Środowiska.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
pod nr. telefonu 32/338-55-32.

Przedsiębiorstwa Remontów
Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji
nw. jednostki sprzętowe:
nr
ewid.

rok
prod.

Uwagi

Lp.

nazwa

1.

Peugeot Partner
1560 cm3
(55,20 kW)

7-0249

2009

pojazd
uszkodzony,
przebieg
284 tys. km

2.

Rozkładarka
gąsienicowa ABG
TITAN 511 (stół
roboczy 3-6 mb)
5-0146 1993

5-0146

1993

sprzęt
użytkowany
do samego
końca

3.

Walec
DV-10.22 HAMM

5-0173

1998

sprzęt
uszkodzony

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz składania
ofert – e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl. Kontakt telefoniczny:
32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Remont sieci cieplnych W.P.
– trzy zadania remontowe.
Termin składania ofert: 22 marca 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2019 r. o godz. 11.30

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

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

budowę przyłączy sieci cieplnej na
terenie miasta Gliwice – 12 zadań
inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 21 marca 2019 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 21 marca 2019 r. o godz. 11.00

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

Zarząd Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów
S.A. rozważa możliwość
zakupu:
Walca drogowego przegubowego
wibracyjnego (stal-stal)
o masie własnej 2 – 3 t.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz
składania ofert – e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-03, wew. 140.
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komunikaty
Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, 44-100
Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego
– przetargi nieograniczone, pn.:
---------------------------------------------------------

Wykonanie podłączenia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Horsta Bieńka 18 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej
wraz z adaptacją pomieszczenia na
pomieszczenie wymiennikowni,
docieplenie stropu nad piwnicą
i II piętrem, modernizacja instalacji
elektrycznej i klatki schodowej oraz
likwidacja nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.
Termin składania ofert:
15 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
15 marca 2019 r. o godz. 10.00
---------------------------------------------------------

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym przy ul. Partyzantów 30
w Gliwicach (działka nr 86 i 87, obręb
Przyszówka) na „Dzienny Dom Senior
+” wraz z zagospodarowaniem terenu.
Termin składania ofert:
20 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
20 marca 2019 r. o godz. 10.00
---------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

Remont połaci dachowej Hali nr I
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47.
Termin składania ofert:
19 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
19 marca 2019 r. o godz. 10.00

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

Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja
powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach:

od 15 marca 2019 r.
do 15 kwietnia 2019 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.
Deratyzacją powinny także zostać objęte – w miarę
potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy, itp.
(we wskazanych obiektach) celem pozbawienia
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej lub posiadających atest Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni,
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na
strychach, w budynkach gospodarczych, itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć
o niebezpieczeństwie zatrucia
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić
wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego
lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie
i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób,
które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.
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ogłoszenia
KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego
w Gliwicach
informuje

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

o zamiarze dokonania z urzędu podziału
nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym
Na podstawie art. 97a oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., poz.2204 ze zmianami) Prezydent Miasta Gliwice informuje o zamiarze dokonania z urzędu
podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gliwicach przy ul. Pawła Stalmacha 8, oznaczonej jako działka
nr 1534 o powierzchni 0,1150 ha, w obrębie Stare Miasto.
Podział nieruchomości opisanej powyżej jest niezbędny dla realizacji celu
publicznego polegającego na wydzieleniu gruntów położonych w granicach
pasów dróg publicznych: ulicy Pawła Stalmacha oraz ulicy Nowy Świat.
Wobec powyższego wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. 14 marca 2019 r., zgłosiły się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Geodezji
i Kartografii, w Referacie ds. Podziałów i Rozgraniczeń, pokój nr 409,
IV p., i wykazały swoje prawa do nieruchomości. Informację telefoniczną
można uzyskać pod numerem telefonu: 32/239-12-51.
Po upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie
w sprawie podziału działki nr 1534, w obrębie Stare Miasto.

w związku z trwającym procesem wydawania
zaświadczeń dla nieruchomości gruntowych
zabudowanych na cele mieszkaniowe o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, wstrzymuje się wysyłkę
wiadomości SMS z informacją o zbliżającym
się terminie płatności opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego.
Jednocześnie przypomina się, że dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest
zaświadczenie, które zostanie dostarczone każdemu właścicielowi nieruchomości
w terminie do 31 grudnia 2019 r. Niniejsze
zaświadczenie zawiera informacje o wysokości opłaty za przekształcenie.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 32/338-64-05
i 32/338-64-06.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki
czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnieckiego 21 o pow. 36,92 m2.
Termin przetargu: 22 marca 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł. Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie
zamawiającego, pok. 108.

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

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
UŻYTKOWE

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą przy
ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki
czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Mikołowskiej 21/U2
Lokal użytkowy – ul. Mikołowska 21/U2, par-

ter, o pow. użytkowej 45,29 m2, składający się z trzech
pomieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, WC). Wyposażony jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal
w stanie bardzo dobrym. Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni: 20,00 zł
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu odbędzie się 28 marca 2019 r. od godz. 9.30 do
10.00, w pokoju 101 – 103, I piętro ZBM I TBS Sp. z o.o.,
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice. Przetarg rozpocznie
się 28 marca 2019 r., godz. 10.30, w pokoju 101 – 103,
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów
11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050
1285 1000 0022 2649 4546;
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu
(załącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik
nr 2), złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem
nr 3 oraz 4;
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium,
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium,
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12 zostały podane do publicznej
wiadomości nw.:
wykazy zawierające opis i warunki wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność
Miasta Gliwice:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

• nr 32 – 36/2019 do 20 marca 2019 r.;

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) II ustny
przetarg nieograniczone na sprzedaż garażu nr G5 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki zabudowanej budynkami,
położonej przy ul. Fredry 2, który został ogłoszony na 28 marca 2019 r. na
godz. 9.00, zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie stawki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
gruntów.
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.

wykazy dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia stanowiące własność
Gminy Gliwice:
• nr 37 – 42 do 26 marca 2019 r.;

wykaz garażu przeznaczonego do nieodpłatnego zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części
działki:
• nr 28/2019 do 30 marca 2019 r.

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

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.)

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:

• od nr. 43/2019 do nr. 49/2019
do 20 marca 2019 r.;

Wadium: 2717,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
Oględziny lokalu: 25 marca 2019 r. od godz. 14.30
do 14.45.
szczegółowe notarialne poświadczone, upoważniające
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby
reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu można zapoznać się na stronie internetowej www.
zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych ZBM I TBS,
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101 – 103.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa
żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni
od daty jego rozstrzygnięcia.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcznego
czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną), w ciągu 7 dni
od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania
przyczyny.

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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy
zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 50/2019 do 20 marca 2019 r.

•
•
•
•

nr 4/SP/2019 do 22 marca 2019 r.,
nr 5/SP/2019 do 22 marca 2019 r.,
nr 6/SP/2019 do 20 marca 2019 r.,
nr 7/SP/2019 do 20 marca 2019 r.

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

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

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
sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

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.
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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

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, złożona z działki o numerze 14/60 i powierzchni
0,2572 hektara, ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie
do 21 marca 2019 r. do godz. 9.30.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach na
podstawie aktu notarialnego z 8 grudnia 2009 r. Prawo
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie
i realizację przedsięwzięć nowych technologii.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi: 5 zł netto / m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się
21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości netto: 165,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
1 m2 nieruchomości brutto: 202,95 zł (słownie: dwieście
dwa złote 95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości o numerze 14/60:
424 380,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery
tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy) – cena
wywoławcza całej nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/60 wraz
z 23% podatkiem VAT wynosi 521 987,40 zł (słownie:
pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) – cena
wywoławcza całej nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium
w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty
o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie organizatora przetargu do 21 marca
2019 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu do 20 marca 2019 r., w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00 – 15.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na
zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach
przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki
czynszu na lokale użytkowe położone przy:
I PRZETARG
1. ul. Beskidzka 3 (U-1), front, parter, lokal użytkowy
o powierzchni 26,91 m2. Lokal składający się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu, ogrzewanie – brak (w lokalu należy
zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 646,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

2. ul. Raciborska 6 (U-1), front, parter, lokal użytkowy
o powierzchni 103,41 m2. Lokal składający się z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu,
ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan
techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 15,00 zł
Wadium: 4653,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza,
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.

3. ul. Reymonta 14 (U-1), front, parter, lokal użytkowy

o powierzchni 79,32 m2. Lokal składający się z 9 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu,
ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować ekologiczne
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan
techniczny lokalu – dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1904,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza,
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.

4. ul. Rybnicka 17 (U-1), oficyna, parter, lokal użyt-

kowy o powierzchni 37,38 m2. Lokal składający się
z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną
(wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną,
WC – brak, ogrzewanie – piec węglowy. Stan techniczny
lokalu – do remontu. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 897,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza,
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.

5. ul. Kościuszki 12 (U-1), front, parter, lokal użytkowy

o powierzchni 21,10 m . Lokal składający się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu, ogrzewanie – brak (w lokalu należy
zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 570,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza,
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.
2

II PRZETARG
ul. Daszyńskiego 8 /U-1, front, parter , lokal użytkowy
o powierzchni 75,79 m2. Lokal składający się z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu
(do legalizacji), ogrzewanie – lokal posiada ogrzewanie
piecowe (piec kaflowy pokojowy). Stan techniczny lokalu
– dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu
Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł

Wadium: 2046,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza,
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości
wykupu na własność ww. lokalu.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia
do przetargu odbędzie się 28 marca 2019 r. (czwartek)
od godz. 9.30 do godz. 9.45 w pokoju 121 – sala narad,
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.

– ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr konta: 20 1050 1285
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego,
wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można
zapoznać się w godzinach urzędowania w Dziale Lokali
Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu,
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie
poświadczone, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych
z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
• Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość
6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin
20 marca 2019 r. (środa):
ul. Beskidzka 3, godz. 9.30 – 9.45,
ul. Reymonta 14, godz. 10.00 – 10.15,
ul. Raciborska 6, godz. 11.00 – 11.15,
ul. Ignacego Daszyńskiego 8, godz. 11.30 – 11.45,
ul. Tadeusza Kościuszki 12, godz. 12.00 – 12.15,
ul. Rybnicka 17, godz. 12.30 – 12.45.

Przetarg rozpocznie się 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz.
10.00 wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu,
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta,
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone, po
rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM
I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg; wadium
uznane będzie za wniesione, gdy znajdować się będzie na
rachunku ogłaszającego przetarg; w przeciwnym wypadku
uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem
umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania na stronie
internetowej),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta
Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy
(załącznik nr 3, do pobrania na stronie internetowej),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne,
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1
z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
Rozporządzenia.
3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych,
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą pod-

miotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy,
w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku
prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez
okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia swoich danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
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Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
jako:

• dz. nr 637/6, obręb Przedmieście,
położonej w Gliwicach na północ od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, pow. gruntu
0,0990 ha, księga wieczysta nr GL1G/
00074965/8.
Termin przetargu: 26 marca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 159 800,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 16 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• 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.
Położone przy ul. Łowickiej.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206.
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).

Wadium: 25 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow.
0,0905 ha, zapisana w KW GL1G/
00013773/0, użytek RIVa – grunty
orne,
• dz. 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.
Położone przy ul. Łowickiej.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206.
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).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• 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.
Położone przy ul. Łowickiej w Gliwicach.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206.
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).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• działka nr 453, obręb Żerniki, o pow.
0,0390 ha, położona 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, położona przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana
w KW GL1G/00033908/2, użytek
Bi – inne tereny zabudowane.
Termin przetargu: 4 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
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).

Wadium: 28 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
jako:

• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe,
o powierzchni 0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej
w KW nr GL1G/00046226/1.
Termin przetargu: 8 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 560 000,00 zł
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 2018 r., poz. 2174).

Wadium: 56 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 kwietnia 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej:

• dz. nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej przy
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00020177/4.
Termin przetargu: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 664 700,00 zł

*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.)
nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 66 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 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, położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek
B – tereny mieszkaniowe oraz
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
KW GL1G/00009898/1 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
• niezabudowana działka nr 1083, obręb
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha,
położona przy ul. Kościuszki w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe,
KW GL1G/00056985/2 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Termin przetargu: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami 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,
opodatkowana 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.
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