
Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 18.05.2021 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kłobucku.
Dotychczas usunięto wady dotyczące nierówności nawierzchni trawiastej oraz 
zróżnicowanej jakości użytej trawy. Pozostało do usunięcia nadmierne 
nawodnienie nawierzchni boiska. Obecnie panujące warunki atmosferyczne 
uniemożliwiają wykonywanie robót naprawczych.

2. Trwają roboty budowlane dotyczące drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 
470128 w miejscowościach Biała i Kopiec.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Zagłoby w Gruszewni 
Wykonawca wznowił realizację robót.

4. Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w Białej 
Wykonawca wznowił realizację robót.

5. Trwa realizacja wymiany źródeł ciepła w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł 
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck", 
współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. 
Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych, w 
120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).
Obecnie Ilość złożonych wniosków wynosi 172, z czego 52 wnioski trafiły na listę 
rezerwową. Podpisano z mieszkańcami 83 umowy na przyznanie grantów. 8 
wniosków, z uwagi na brak ostatecznej deklaracji wnioskodawcy w sprawie 
pozostania lub wycofania się z projektu, posiada status nieokreślony. W stosunku 
do 29 wniosków rozpoczął się etap sporządzania audytów energetycznych.

6. Podpisano ze spółką MAR-BUD z siedzibą w Częstochowie, umowę na roboty
budowlane, dotyczące budowy sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Wartość robót wynosi 6.765.000,00 zł. Wykonawca zagospodarował plac budowy,
dokonano wycięcia drzew i rozpoczęto roboty ziemne.
Termin zakończenia robót został ustalony na 10 lipca 2022 r.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- została złożona jedna oferta z ceną wynoszącą 465.680,88 zł, dotyczącą odbioru 
zagospodarowania odpadów komunalnych terenu PSZOK
- została złożona jedna oferta z ceną wynoszącą 36.720,00 zł, dotyczącą odbioru 
zagospodarowania odpadów remontowo - budowlanych bezpośrednio
z nieruchomości zamieszkałych.
Ofertę złożyła spółka EKO - SYSTEM BIS z siedzibą Konopiskach. Wartość 
zamówienia, ustalona przed wszczęciem postępowania łącznie z podatkiem VAT, 
wynosiła odpowiednio: 376.669,79 zł oraz 36.94,18 zł. Kwota jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła odpowiednio: 
370.000,00 zł oraz 36.000,00 zł.



8. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące projektowania
budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w Kłobucku.
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Dlatego też postępowanie 
zostało unieważnione.

9. Ogłoszono drugie postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące 
projektowania budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Korczaka w 
Kłobucku. Termin otwarcia ofert upływa w dniu 21 maja br.

10. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące projektowania 
budowy oświetlenia w ul. Stawowej w Borowiance. Termin złożenia ofert został 
wyznaczony na dzień 20 maja br.

11.Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące projektowania 
budowy oświetlenia w ul. Studziennej w Białej. Termin złożenia ofert został 
wyznaczony na dzień 20 maja br.

12.W postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawy umeblowania, sprzętu 
komputerowego, elementów wyposażenia biurowego, ramach realizacji projektu 
dotyczącego ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim, wpłynęło:
- 9 ofert, dla części dotyczącej umeblowania
- 5 ofert, dla części dotyczącej sprzętu komputerowego
- 5 ofert, dla części dotyczącej elementów wyposażenia biurowego .
Dla części pierwszej dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z wykonawcą 
KJMK Meble z siedziba w Katowicach. Wartość umowy wynosi 64.201,08 zł. 
Część druga została unieważniona z powodu odrzucenia wszystkich ofert. Dla 
części trzeciej dokonano wyboru oferty i przekazano umowę do podpisania 
wykonawcy MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie. Wartość umowy wynosi 
2.457,54 zł. Termin wykonania został ustalony do dnia 25 maja br.

13.W postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawy umeblowania, sprzętu 
komputerowego, elementów wyposażenia biurowego, ramach realizacji projektu 
dotyczącego ergonomii pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 
Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej, wpłynęło:
- 9 ofert, dla części dotyczącej umeblowania
- 6 ofert, dla części dotyczącej sprzętu komputerowego
- 5 ofert, dla części dotyczącej elementów wyposażenia biurowego.
Dla części pierwszej dokonano wyboru oferty i przekazano umowę do podpisania
wykonawcy KJMK Meble z siedziba w Katowicach. Wartość umowy wynosi
61.640,22 zł.
Część druga została unieważniona z powodu odrzucenia wszystkich ofert.
Dla części trzeciej dokonano wyboru oferty i przekazano umowę do podpisania
wykonawcy MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie. Wartość umowy wynosi
4.312,38 zł.
Termin wykonania został ustalony do dnia 25 maja br.

14. Ustalona wartość zamówienia obu unieważnionych części, wymienionych w 
punktach 12 i 13 informacji, wynosi 43.103,61 zł. Dlatego też zamówienia te 
mogą zostać zlecone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
podstawie obowiązującego w Urzędzie Miejskim regulaminu udzielania zamówień 
publicznych. Planowany termin wykonania został ustalony do dnia 21 czerwca br.



15.Zostały złożone wnioski na dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej - Sportowa Polska, dotyczące realizacji dwóch zadań 
inwestycyjnych. Jedno z nich dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie. Natomiast drugie dotyczy 
przebudowy bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kłobucku. Wartość pierwszego zadania wynosi 1.356.017,00 
zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 441.945,00 zł. Wartość drugiego 
zadania wynosi 825.298,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 272.348, zł. 
Wstępny termin oceny wniosków, zgodnie z założeniami programu, został 
ustalony na koniec września br.

16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej 
jednostek organizacyjnych" wpłynęły:
- 2 oferty, dla części dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
- 3 oferty, dla części dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP. 
Dokonano wyboru oferty i podpisano dwuletnie umowy z wykonawcami:
- dla części dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z 
Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA z siedzibą w Warszawie, z 
ceną wynoszącą 141.446,12 zł;
- dla części dotyczącej ubezpieczenia NNW członków OSP z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowych Concordia Polska z siedziba w Poznaniu, z ceną wynoszącą 
10.020,00 zł.



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 18.05.2021r. 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1. Wydano  decyzję  środowiskową  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  zbieraniu  z
marketów  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  na  terenie  działki  nr  172/2  obręb
Przybyłów,  gm.  Kłobuck.  Postępowanie  zostało  wszczęte  na  wniosek  Atmoterm
-Ekourbis Sp. z o.o. Częstochowa pełnomocnika POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w
Giebni 20, 88-170 Pakość.

2. Wydano  postanowienie  stwierdzające  obowiązek  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania  na  środowisko  przed  wydaniem  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać  na  środowisko  pn.  „Budowa  kompleksu  odrębnych  farm
fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w
miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną
dla każdej z farm infrastrukturą".

3. Wszczęto  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  instalacji  fotowoltaicznej
„Zakrzew" o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej  na  działce  o nr  ewid.118/2 obręb
Zakrzew  gm.  Kłobuck,  powiat  kłobucki,  woj.  śląskie".  Postępowanie  zostało
wszczęte na wniosek złożony w dniu 31.03.2021r. przez osobę fizyczną.

4. Wszczęto  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  wolnostojącej
elektrowni fotowoltaicznej „Kłobuck Południe" wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki
5520 obręb Kłobuck,  Postępowanie  zostało wszczęte  na  wniosek złożony w dniu
31.03.2021r. przez RRSP 7sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 20/45.

5. Rozpoczęto procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania
decyzji środowiskowej, wszczętym w dniu 07.09.2020r. na wniosek firmy GESTO
ECO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żwirowej la, w ramach którego
przeprowadzana  jest  ocena  oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zakład
ekologicznej  przeróbki  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  odzysku  surowców
wtórnych, nadających się do dalszego zagospodarowania. Lokalizacja Kłobuck, rejon
ul. Kolejowej, nieruchomość opisana działkami o nr ewidencyjnych 1049/5 i 1050/2
(obręb Zagórze)". Istnieje możliwość składania uwag i wniosków, dotyczących w/w
postępowania, w terminie od 12 maja 2021r. do 11 czerwca 2021r., oraz zapoznania
się z dokumentacją sprawy (min. wniosek,  raport  o oddziaływaniu na środowisko
wraz z jego uzupełnieniami) w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. Zamkowa 12,
pok. nr 22.

6. Podpisano Porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące współpracy przy
realizacji Programu „Czyste Powietrze" polegającej na uruchomieniu i prowadzeniu
punktu  konsultacyjno  -  informacyjnego.  Porozumienie  ustala  zasady  realizacji
Programu na terenie  Gminy Kłobuck,  w tym wsparcia  i  obsługi  wnioskodawców
Programu  w  procesie  składania  wniosków,  a  także  uzyskiwania  i  rozliczania
dofinansowania.



7. Przyjęto  7  wniosków na  dofinansowanie  prac  związanych  z  usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Kłobuck na łączną
kwotę 15.000zł

8. Z uwagi na liczne zgłoszenia od mieszkańców dotyczące szkód wyrządzanych przez
lisy  w  dniu  21  kwietnia  wraz  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  Starostwa
Powiatowego  w  Kłobucku  przeprowadzono  oględziny  w  miejscowości  Biała  w
związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  wydanie  decyzji  na  przeprowadzenie
odstrzału redukcyjnego lisów i dzików na terenie Gminy Kłobuck.

9. Firma  Eko-System  Bis  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  w  m-c  marcu  2021r.  odebrała  od
mieszkańców  457,40  ton  odpadów  zmieszanych  i  205,34  ton  odpadów
segregowanych. W miesiącu kwietniu odebrano łącznie 668,14 ton odpadów w tym:
- w I sektorze (zabudowa wielorodzinna - bloki) 32,86 ton odpadów segregowanych
i 50,00 ton zmieszanych,
- w  II  sektorze  (część  miejska  gminy)   107,08  ton  odpadów  segregowanych i 
245,18 ton zmieszanych,
- w     III  sektorze  (część wiejska  gminy)  66,82  ton  odpadów  segregowanych i 
166,20 ton zmieszanych.
Z PSZOK-u przy ul. Łąkowej w marcu odebrano 41,08 ton odpadów, a w kwietniu 
46,24 tony.

10. Wystąpiono  do  64  właścicieli  nieruchomości  o  złożenie  korekty  deklaracji  o
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  z  tytułu  urodzenia
dzieci oraz w związku ze zmianą właściciela nieruchomości.

11. Wydano  decyzję  określającą  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  miesiące,  w  których  nie  dopełniono  obowiązku  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

12. Od  kwietnia  udostępniono  dla  mieszkańców  darmową  aplikację  „Kiedy  śmieci"
służącą do powiadomień o odbiorach odpadów komunalnych. W aplikacji dostępne
są również zasady prawidłowej segregacji śmieci, słownik odpadów, dane PSZOK
oraz  dodatkowe  informacje  z  gminy  dot.  gospodarki  odpadami.  Dzięki  aplikacji
Urząd  Miejski  w  Kłobucku  będzie  mógł  również  wysyłać  wiadomości  do
mieszkańców.

13. Firmie Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2,
której  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  polegającej  na  opróżnianiu
zbiorników bezodpływowych  i  transporcie  nieczystości  ciekłych  z  nieruchomości
położonych  na  terenie  gminy  Kłobuck  wygasło  w  dniu  10.04.2021r.  określono
decyzją  zakres  i  sposób  wykonywania  obowiązków  dotyczących  wymagań
sanitarnych i ochrony środowiska po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.

14. Wydano  zezwolenie  firmie  Provel  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gruszewni  przy  ul.
Kmicica  43  na  prowadzenie  działalności  polegającej  na  opróżnianiu  zbiorników
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej na
terenie gminy Kłobuck, tj. Gruszewnia ul. Kmicica 43.

15. Odmówiono  Przedsiębiorstwu  Handlowo  Produkcyjno  Usługowemu  ROMEX
Roman  Leśkiewicz  z  siedzibą  42-130  Wręczyca  Wielka,  Kalej  ul.  Polna  1C
udzielenia  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  polegającej  na  opróżnianiu
zbiorników bezodpływowych  i  transporcie  nieczystości  ciekłych  z  nieruchomości
położonych  na  terenie  gminy  Kłobuck.  Przedsiębiorca  nie  posiada  środka
transportowego odpowiedniego do zakresu planowanej działalności.



16. Na wniosek firm SUEZ Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosiarzy
5a  Oddział  w  Częstochowie  oraz  Ochrona  Środowiska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Kamienicy  Polskiej  przy  ul.  Marii  Konopnickiej  378  dokonano  wykreślenia  z
prowadzonego  przez  Burmistrza  Kłobucka  rejestru  działalności  regulowanej  w
zakresie  odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  z  terenu
Gminy Kłobuck.

17. Podpisano umowę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie udzielenia dotacji
na  realizację  w  2021r.  zadań  dotyczących  opieki  nad  grobami  wojennymi
znajdującymi się na terenie gminy Kłobuck. Kwota dotacji wynosi 500 zł.

18. Przyznano odszkodowanie w wysokości 1.000 zł za zniszczoną lampę oświetlenia
ulicznego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada.

19. Przyjęto  14  zgłoszeń  dotyczących  zamiaru  usunięcia  drzew  z  nieruchomości
należących do osób fizycznych. Do 1 wniosku tut. organ wniósł sprzeciw, ponieważ
zgłoszenie dotyczyło usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia
na jego usunięcie. Po rozpatrzeniu 8 wniosków, tut. organ nie wniósł sprzeciwu do
w/w  zgłoszeń.  1  zgłoszenie  dotyczyło  nieruchomości  będącej  własnością  Gminy
Kłobuck, Burmistrz Kłobucka nie wyraził zgody na usunięcie zgłoszonych drzew.
Pozostałe postępowania są w toku.

20. Przyjęto  cztery  wnioski  o  wydanie  decyzji  zezwalającej  na  usunięcie  drzew  od
podmiotów  nie  będących  osobami  fizycznymi.  Dwa  postępowania  są  w  toku.
Ponadto wydano cztery decyzje zezwalające na usunięcie drzew dla podmiotów nie
będących osobami fizycznymi.

21. Przeprowadzono  rozpoznanie  cenowe  na  wykonanie  usługi  polegającej  na
przeglądzie  i  czyszczeniu  separatorów oraz  współpracujących  z  nimi  osadników,
pobraniu  próbek  ścieków  ze  zleceniem  ich  badań.  W  wyniku  prowadzonego
postępowania  wybrano firmę Awas  -  Serwis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą w Warszawie.
Oferowana kwota wykonania usługi wynosi 37.541,76 zł brutto.

22. Przeprowadzono  postępowanie  administracyjne  dotyczące  naruszenia  stosunków
wodnych  na  gruncie  w  związku  z  podwyższeniem  terenu  i  zasypaniem  rowu
znajdującego się  na  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  nr  1/24,  obręb  Niwa-
Skrzeszów. Postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji nakazującej wykonanie
urządzeń  zapobiegających  szkodom.  Od  niniejszej  decyzji  strona  odwołała  się  z
zachowaniem terminu.

23. Przeprowadzono  postępowanie  administracyjne  dotyczące  naruszenia  stosunków
wodnych na gruncie w związku z podwyższeniem terenu nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie nrl/32, obręb Niwa-Skrzeszów. Postępowanie zakończyło się wydaniem
decyzji  odmawiającej  nakazania  przywrócenia  stanu  poprzedniego  lub  wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom.



GPN- sesja  18 maj 2021r.

Sprawy dot.  gospodarki nieruchomościami

1. Nabycie 
    1)  rozpatrując  wniosek złożony  przez  gminę  w 2012r. Wojewoda Śląski   
         wydał decyzje stwierdzającą nabycie z mocy prawa  przez Gminę Kłobuck  
         z dniem 1 stycznia 1999r. własności   działki o powierzchni  0,0040ha, 
         położonej w pasie drogi gminnej  ul. Zagłoby w Gruszewni. Od decyzji tej  obecny 
        właściciel nieruchomości  wniósł odwołanie , które zostało przekazane do rozpatrzenia 
         Ministrowi   Rozwoju, Pracy i Technologii;
     2)  na wniosek gminy z 2017r. Wojewoda Śląski   decyzją  z dnia 29 marca   stwierdził 
          nabycie   z dniem 27 maja 1990r. z  mocy prawa nieodpłatnie przez gminę  
         własności  nieruchomości oznaczonych  geodezyjnie nr   839; 842/2; 848 i 867/2 o 
         łącznej powierzchni 0,9324ha, położonych w Kamyku,  stanowiących drogi  
         wewnętrzne, których część przewidziana jest  obowiązującymi planami 
         zagospodarowania przestrzennego pod urządzenie dróg  publicznych klasy dojazdowej; 
     3) rozpatrując  wniosek złożony w 2019 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję stwierdzającą 
          nabycie przez Gminę Kłobuck  z mocy prawa nieodpłatnie  z dniem 1 lipca 2000r.
          prawa własności do  działki nr 182 o  pow. 0,1862ha, położonej w Kłobucku, obręb
          Przybyłów, której część ( ok. 18% powierzchni)  obowiązującym planem 
         zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną  i
          zagrodową;
     4) w oparciu o przepis art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  gmina stała 
        się  właścicielem dwóch  działek o łącznej powierzchni 0,0110 ha przewidzianych 
        planem zagospodarowania  przestrzennego pod poszerzenie istniejącej drogi  gminnej 
        ul. Nadrzecznej w Łobodnie oraz działki o powierzchni 0,0226ha,.  położonej w Lgocie
        przewidzianej planem pod urządzenie nowej drogi  lokalnej o symbolu 6 KDL 1;  
        Za  przedmiotowe  grunty  byłym właścicielom gmina zobowiązana jest wypłacić
        odszkodowanie;     
    5)  Starosta Kłobucki  zawiadomił o  przedłużeniu terminu  dla  ustalenia wysokości 
         odszkodowania za nieruchomość  o powierzchni 0, 2105ha, położoną w Białej,  obręb
         Biała Górna,   objętą inwestycja drogową, zrealizowaną przez gminę (przebudową  
         ul. Strażackiej) . Wydana  przez Starostę w 2018r. decyzja ustalająca  odszkodowanie 
          za przedmiotowa nieruchomość  została uchylona w lipcu ubiegłego roku przez 
         Wojewodę, rozpatrującego odwołania   zarówno gminy , jak i poprzedniego 
         jej właściciela. Przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy  to 30 września 2021r.
     
2.  Zbycie, najem, dzierżawa , użyczenie:

    1)  w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego  26 marca  zbyto
      z gminnego zasobu działkę nr 1963/4 o powierzchni 0,8460ha, położoną w Łobodnie  
      za  wylicytowana cenę  393 900 zł  netto ( 484 497 zł brutto).  Jej wartość ustalona przez
     rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym to 417 000 zł.

    2) 19 kwietnia   ogłoszono  przetargi na zbycie z gminnego zasobu dwóch nieruchomości :
         - położonej w Białej , przy ul. Strażackiej  oznaczonej nr 655/5 o powierzchni 
           0,0325 ha.   Przetarg wyznaczono na  28 maja 2021r. godz. 1000. 
          Cena wywoławcza  nieruchomości   19.000zł  + podatek VAT, wadium w kwocie
          2 000zł należy wpłacić na konto wskazane w ogłoszeniu do 24 maja ; 
       -  położonej w Libidzy u zbiegu ulic Pokrzyńskiego i Kościelnej,  składającej się z 



          działki nr 320/5 o powierzchni 0,0484 ha oraz działki nr 410/4 o powierzchni 
          0,0282ha. 
         Przetarg wyznaczono na  28 maja 2021r. godz. 1100. 
          Cena wywoławcza  nieruchomości   46.500zł  + podatek VAT, wadium w kwocie
          4 000zł należy wpłacić na konto wskazane w ogłoszeniu do 24 maja ; 
       Pełna treść ogłoszeń umieszczona została m. innymi na stronach internetowych urzędu, 
       a wyciągi z ogłoszeń ukazały się w prasie lokalnej dn.23 kwietnia b.r. . 

 II . Gospodarka Przestrzenna :
1. Uchwalony  23 marca  plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych

w  Kłobucku,  w  obrębach  Kłobuck,  Przybyłów  i  Osoki  Pustkowie    został
opublikowany w Dzienniku Urzędowym   Województwa Śląskiego  1 kwietnia pod
poz. 2322   i wszedł w życie z dniem 10 maja 2021r.

2.  Dokonano   wyboru  ofert  na   opracowanie   trzech   planów  zagospodarowania
przestrzennego  w granicach określonych uchwałami  Rady Miejskiej w Kłobucku z
dnia  9  lutego  2021r.   Zaproszenie  do  złożenia  ofert  wystosowano  do   czterech
oferentów.   Złożone zostały po dwie oferty  na każde zadanie:
-   opracowanie   planu  dla  terenów w rejonie  ulic  Żytnia,   Rómmla  i  Szkolnej  w
Kłobucku na kwotę  18 900 zł brutto oraz   16 000zł brutto;  
-  opracowanie   planu  dla  terenów  w  rejonie  ulic   Szkolnej,  Cielebana  i
Częstochowskiej  w Kłobucku   na  44 570 zł brutto,  43 000zł brutto;
- opracowanie  planu dla terenów w rejonie ulic  Poprzecznej, Równoległej, Cichej i
Wiśniowej  w Kłobucku , obręb Zagórze na  34 780 zł brutto  oraz   18 000zł brutto; 

3. 13  maja   podano  do  publicznej  wiadomości  obwieszczenie   o  wyłożeniu  do
publicznego  wglądu  w  dniach  od  24  maja  do  15  czerwca   projektów  planów
zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
dla  terenów położonych  w Kamyku –  etap  II  oraz  Borowianki  i  Kopca –  etap  II.
Projekty udostępnione są  na stronach internetowych urzędu (w tym BIP). 
Ze względu na  ogłoszony stan epidemii i związane z nimi ograniczenia,  dyskusje
publiczną nad przedmiotowymi dokumentami  zaplanowano na  9 czerwca,   godz. 12
00,  za pomocą  środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisje
obrazu i dźwięku., na platformie zoom.  W celu wzięcia  udziału w dyskusji  należy  z
wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni zgłosić wolę uczestnictwa  telefonicznie lub
na adres   mailowy urzędu  oraz  wskazać  swój   adres  e-  maila   na który zostanie
przesłany odpowiedni  link.  Uwagi  do przedmiotowych dokumentów planistycznych
można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30  czerwca 2021r.;

4. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
-  na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,  Oddział  w Tarnowie w sprawie
budowy gazociągu średniego ciśnienia  w ul. Częstochowskiej  w  Białej, obręb Biała
Dolna,  w ul.  Częstochowskiej,  przewidzianej  do  realizacji  na  terenie  obejmującym
działki o nr ewid.: 393/1, 393/2, 392/1, 497/3,

   - na rzecz osoby fizycznej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej dł. ok. 495
m,
    przewidzianej  do  realizacji  na  terenie  obejmującym  działkę  o  nr  ewid.  371  (ul.
Stawowa) 
    w miejscowości Borowianka,

          - na rzecz osoby fizycznej w sprawie budowy sieci wodociągowej dł. ok. 105 m, na 



           terenie obejmującym działki o nr ewid. 815/2 i 112/6 obręb Biała Górna, położonym w
           Białej  w ul. Dworskiej.


