






Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 21.07.2020r.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1.W ramach programu dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na dofinansowanie kosztów
zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną

powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby
fizyczne podpisano łącznie 110 umów. Na chwilę obecną złożono 23 wnioski o
rozliczenie dotacji.

2.Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek

ozn. geod. nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 202, 203, 204, 206, 207, 208 obręb
Kłobuck.

3.Uzyskano opinię RDOŚ w Katowicach, PPIS w Kłobucku oraz PGW Wody Polskie
w Sieradzu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięć polegających na:
-budowie stacji paliw płynnych i lpg z obiektem handlowym oraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie działek ozn. geod. nr 1/9, 1/6, 1/3 obręb Kłobuck;

-budowie infrastruktury technicznej w zakresie produkcji energii elektrycznej z
elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 3 MW na działce nr ewid. 5608 obręb
Kłobuck.

4.Wszczęto  postępowanie    w sprawie  wydania  decyzji   o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych
niż niebezpieczne, na terenie działki ozn. geod. nr 363/12 obręb Zagórze, gmina

Kłobuck. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 18.06.2020r.

przez Firmę Handlową KORAL s.c. Andrzej Koralewski Witold Jagielski z siedzibą
w Kłobucku przy ul. Parkowej 20.

5.Podpisano 2  umowy  na  dofinansowanie  związane  z  likwidacja odpadów
azbestowych z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Kłobuck na

łączną kwotę 3 000,00zł.

6.Od 1 do 31 sierpnia br. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II
półrocze 2020r. Kwota dotacji do 1 litra oleju napędowego wynosi l,00zł.

7.Od 26 maja 2020r do 17 lipca 2020r. wpłynęło 260 korekt deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w większości (173) dotyczą
oświadczenia o posiadanym kompostowniku.

8.Firma Eko System Bis Sp. z o.o. Sp. k. w m-c maju 2020r. odebrała od mieszkańców

424,10 ton odpadów zmieszanych i 173,92 ton odpadów segregowanych, natomiast
w m-c czerwcu 2020r. Odebrano od mieszkańców 372,72 ton odpadów zmieszanych

i 306 ton odpadów segregowanych.



9.W związku z niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy nr 19/GOR/I/
2018 z dnia 5 stycznia 2018r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck przez firmę
PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K., Gmina Kłobuck wystąpiła z żądaniem wypłaty
gwarancji bankowej w kwocie 156.660,00 zł. Powyższa kwota została wypłacona

przez ubezpieczyciela na rachunek bankowy gminy. W odpowiedzi Spółka PZOM
STRACH zwróciła się do tut. urzędu o polubowną finalizację kwestii związanych
z odstąpieniem od w/w umowy. Firma PZOM STRACH przyznała, że Gmina
Kłobuck poniosła koszty  związane  z odbiorem nagromadzonych odpadów
w PSZOK-u w wysokości 315.632,77 zł brutto jednocześnie uzyskując zapłatę
gwarancji bankowej  w kwocie 156.660,00 zł, która częściowo pokryła koszty
opróżnienia PSZOK. Mając powyższe na uwadze oraz karę umowną w wysokości

95.425,47 zł , którą potrąciła Gmina Kłobuck z faktury, firma PZOM STRACH
Sp. z o.o. Sp. K. zaproponowała kwotę w wysokości 63.547,30 zł, która zniwelowała

by straty jakie poniosła Gmina z tytułu „zastępczego" odbioru odpadów z PSZOK.
Gmina Kłobuck stoi na stanowisku iż zaproponowana kwota nie wyczerpuje

wszystkich roszczeń odszkodowawczych. Stanowisko to zostało przedstawione

firmie PZOMSTRACH Sp. z o.o. Sp. K. w piśmie z dnia 6 lipca br.

10.Wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew od podmiotów nie będących

osobami fizycznymi.

11.Przyjęto 11 zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości

należących do osób fizycznych. Po rozpatrzeniu 10 wniosków, tut. organ nie wniósł
sprzeciwu  do  w/w zgłoszeń.  Jedno  zgłoszenie  przekazano  do  Śląskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

12.Wystąpiono do Wód Polskich i Regionalnej   Dyrekcji   Ochrony Środowiska
w Katowicach z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia

obszaru i granic aglomeracji Kłobuck.

13.W miesiącu czerwcu firma AWAS - Serwis sp. z o o przeprowadziła czyszczenie

oraz przegląd techniczny separatorów wraz z poborem prób ścieków do analizy.

14.Ustalono opłatę  za zmniejszenie naturalnej   retencji   terenowej   na wskutek

wykonywania na nieruchomości powyżej 3500 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 systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej dla

3 przedsiębiorstw.

15.W związku z zaprzestaniem przez Energia Polska Sp. z o.o. świadczenia usługi

sprzedaży energii elektrycznej Gmina Kłobuck wezwała do zapłaty odszkodowania
w wysokości 114.079,64 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć
złotych 64/100), która stanowi różnice pomiędzy wydatkiem, jaki tut. organ zapłacił
sprzedawcy rezerwowemu, a kwotą, którą powinniśmy zapłacić za sprzedaż energii,

gdyby umowa sprzedaży energii elektrycznej   nr   253/GOR/XI/2017 z  dnia
6.11.2017r. była przez Energię Polską Sp. zo.o. realizowana.
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Obecnie firma wystąpiła z propozycją zawarcia ugody, na mocy której  spółka
zobowiązałaby się do zapłaty na rzecz Gminy Kłobuck kwoty 57.039,82 zł.








