
WYDZIAŁ GPN        Sesja   styczeń 2016 

I. Sprawy dot. Gospodarki nieruchomościami 

1. NABYCIE 

a) 8 stycznia aktem notarialnym zawartym z firmą pod nazwą MARTINIQUE INVESTMENT 

rozwiązano użytkowanie wieczyste do działek gruntu o łącznej powierzchni 164m
2
, położonych w 

Kamyku, oznaczonych ewidencyjnie nr 749/4 i nr 749/6. Grunty te zostały przekazane przez Skarb 

Państwa darowizną na rzecz gminy z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika w ul. Tuwima; 

b)18 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź Polskich Kolei Państwowych Oddziału Gospodarowania 

Nieruchomościami w Katowicach, w którym poinformowano nas, że ze względu na aktualizacje 

Studium Wykonalności dla modernizacji linii kolejowej nr 131 relacji Chorzów Batory - Tczew PKP 

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie wyraził zgody na podział geodezyjny działki 

nr 247 o pow. l,8520ha w Kłobucku, obręb Zagórze na której usytuowany jest przejazd kolejowy w 

ciągu ul. Zakrzewskiej oraz część ul. Reja. Gmina w swoim wniosku występowała o nieodpłatne 

przekazanie części przedmiotowej działki m.innymi w celu budowy chodnika w ul. Zakrzewskiej. 

2.Wynajem i dzierżawa : 

- z dniem 22 stycznia br. podano do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni wykazy 

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wynajęcia lub wydzierżawienia. 

Wykazy te   dostępne są również na stronach internetowych urzędu; 

II . Gospodarka Przestrzenna : 

1. 8 styczna br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, odbyła się 

rozprawa   w sprawie ze skargi (…) na uchwałę 

nr 52/IX/2015r Rady Miejskiej w Kłobucku z 29 kwietnia 2015r w przedmiocie zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck. 

Skarga została oddalona. 

Natomiast 18 stycznia 2016r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę p. 

(…) i grupy mieszkańców Gminy Kłobuck na   uchwałę Rady nr 98/XI11/2015 z 29 września 

2015r. w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego . 

2. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) dnia 30.12.2016 r. na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie 42-201 

Częstochowa, ul. Armii Krajowej 5, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 

kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN oraz linii kablowych 

SN (dł. ok. 330 m) i nN (dł. ok. 310 m) w Kłobucku (obręb Zagórze) przy ul. Chodkiewicza na terenie 

obejmującym działki o nr ewid.: 910/1 ,  912/3, 912/9, 1103 877 875, 878/13, 
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b)dnia 18.01.2016 r. na wniosek Pana Stanisława Krysika dla zamierzenia polegającego na na budowie 

odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 144 m w Libidzy na działkach o nr ewid.: 164 i 201 (ul. 

Zamiany), 

c) dnia 05.02.2016 r. na wniosek Pani Anny Hadrjan zam.  zmieniającej ostateczną decyzję Nr 

GPN.6730.2.021.2015.GB, z dnia 08.12.2015 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, dla 

budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Ustronnej, Bocznej i Równoległej w Kłobucku . Zmianie uległa 

średnica sieci wodociągowej z 125/16,4 PE na 180/11,4 PE. 

3.Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

a) na wniosek Pana  Przemysława Gawrona dla zamierzenia polegającego na 

budowie odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 83 m w Libidzy na działce o nr ewid. 309/1 

(przy ul. Kościelnej), 

b) na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie   dla zamierzenia 

polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Smugi 5" z włączeniem do 

sieci SN i nN w Kłobucku przy ul. Witosa, Piaskowej, Wspólnej na działkach o nr ewid.: 41, 

42, 164/14, 165, 166, 167, 168, 170/2, 182, 183, 184, 185, 186, 552, 553, 554 (obręb 

Smugi), 3032 (obręb Łobodno). 

c) na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie dla zamierzenia polegającego na 

budowie kontenerowej stacji transformatorowej   15/04 kV z włączeniem do sieci SN i nN oraz linii 

kablowych SN i nN w Kłobucku (obręb Zagórze ), w części wzdłuż ul. Chodkiewicza. 
■ 

 

 

 

 

Podpisała:  

Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

i Gospodarki Nieruchomościami  

mgr inż. Alina Jagielska 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
 o ochronie danych osobowych  
(tekst jedn. Dz.U. z 2014r., Poz. 1182) 
 

 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W miesiącu styczniu do 17 właścicieli nieruchomości, którzy otrzymali decyzje nakazujące 

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a nie wykonali 

powyższego   obowiązku,   wystosowano   pisma   przypominające   o   jego   realizacji. 

2. Zawarto dwie umowy w sprawie udzielenia dofinansowania na likwidację odpadów 

azbestowych    z    terenu    nieruchomości    położonych    na    obszarze    gminy    Kłobuck. 

3. Wezwano 31 przedsiębiorców do okazania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych wraz z dowodami uiszczenia opłat za świadczenie wykonania usługi z terenu 

nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

4. W miesiącu grudniu firma „EKO- SYSTEM BIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 373,26 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 57,16 Mg odpadów segregowanych. 

5. W dniach od 1 do 29 lutego br. przyjmowane są od producentów rolnych wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na I półrocze 2016r. 

6. Przygotowano projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck w roku 2016 i przesłano do zaopiniowania 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

Oddział w Częstochowie, Kołom Łowieckim działającym na terenie gminy. 

7. W dniach od 12 stycznia do 04 lutego podano do publicznej wiadomości projekt uchwały 
Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Kłobuck. Nie wniesiono żadnych uwag. 

8. Na wniosek firmy „Krono-Plast" Sp. J. Januszka, Tadeusiak z siedzibą w Kłobucku przy ul. 
Skorupki 1 w dniu 22.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
zainstalowaniu i uruchomieniu dwóch ciśnieniowych maszyn do odlewu aluminium w hali 
produkcyjnej znajdującej się w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego 6, na działce ozn. geod. 
nr 2/2 obręb Kłobuck. 

 
 
 

Podpisała: Z up. Burmistrza  

p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

mgr inż. Marta Borkowska 

 



Informacja na sesje Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 9.02.2016 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 5.01.2016 r. w ramach PROW 2014-2020 został złożony wniosek o 

przyznanie pomocy dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470130S ul. 

Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka". 

Całkowita wartość zadania - 2.097.863,17 zł, w tym wnioskowana kwota 

dofinansowania - 1.334.870,00 zł. 

2. W dniu 19.01.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy szkolnego boiska 

sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku. Złożono 7 

ofert. Cena najtańszej oferty to 536.592,10 zł, cena najdroższej to 770.823,66 zł. 

Obecnie trwa badanie ofert. 

3. W dniu 20.01.2016 r, zostały zgłoszone inwestycje sportowe pn.: „Przebudowa 

szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku" oraz 

„Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"' 

do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016. Wartość 

kosztorysowa zgłoszonych zadań wynosi odpowiednio 617.615.78 zł oraz 

1.274.420,80 zł. Dofinansowanie stanowi 33 % wydatków kwalifikowanych zadania. 

4. W dniu 20.01.2016 r. zostało przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach sprawozdanie z wykorzystania dotacji i rozliczenie inwestycji pn.: 

„.Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku - etap I” realizowanej w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo -

Dostępność - Rozwój. Całkowita wartość zadania - 1.089.243,91 zł, w tym 

dofinansowanie - 544.621.28 zł. 

5. W dniu 22.01.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla 

zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i 

Gościniec w Nowej Wsi". Termin składania ofert wyznaczono do dnia 12.02.2016 r. 

6. Wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku 

- etap II" znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019, opublikowanej w dniu 28.01.br. Wartość zgłoszonego zadania to 

1.029.830,00 zł, w tym kwota dofinansowania 514.915,00 zł 

 

7. W dniu 1.02.2016 r. Firma „NEON" z siedzibą w Częstochowie złożyła dokumentację 

projektowo-kosztorysową wraz z audytem energetycznym i elementami studium 

wykonalności, dla następujących obiektów: 

- budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada nr 6 

- budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej 7 nr 73 

- budynku Domu Nauczycielka w Kamyku przy ul. Szkolnej nr 5, 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

Dokumentacja jest obecnie sprawdzana pod względem zgodności z przedmiotem 

zamówienia. 

http://28.01.br/


8. W dniu 02.02.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenia zamówienia 

publicznego na roboty budowlane związane z przebudową istniejących 

napowietrznych linii elektroenergetycznych a polegające na dobudowie 13 opraw 

oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Kamyku. Termin składania ofert 

wyznaczono do dnia 16.02.2016 r. 

9. W dniu 03.02.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane dotyczące: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno - gm. Kłobuck, wraz z wykonaniem 

przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno -- sportowego i przyłącza 

kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego. Termin składania ofert wyznaczono 

do dnia 22.02.2016 r. 

10. W dniu 4.02.2016 r. zostały przekazane do Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w Warszawie informacje o możliwości zgłaszania zainteresowania 

udostępnieniem kanału technologicznego w związku z wykonaniem dokumentacji 

projektowych dla zadań: Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. 

Równoległej w Kłobucku, Przebudowa dróg gminnych ul. Prusa i ul. W. Witosa w 

Łobodnie. 


