
Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej dla 

potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, których odbiorcą końcowym są gminy 

zrzeszone w ramach Grupy Zakupowej, utworzonej na podstawie pełnomocnictw 

udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina" została wybrana oferta złożona przez TAURON 

Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z oferowaną ceną na rok 2017 w taryfie C12 b dla 

taryfy dziennej i nocnej 0,1864 zł netto (0,2293 zł brutto). 

2. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania pn.: „Zakup oraz montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w Kłobucku przy ul. Boh. 

Bitwy pod Mokrą " wybrano ofertę złożoną przez firmę F.U.H.ELWIM Marek Wilk z 

siedzibą w Kłobucku przy ul. Szkolnej 29, zgodnie z którą oferowana kwota za przedmiot 

zamówienia wynosi 2.610,76 zł brutto. 

3. Z uwagi na wygaśniecie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu 

zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z nieruchomości 

położonych na terenie gminy Kłobuck wszczęto 2 postępowania administracyjne sprawię 

określenia zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych 

i ochrony środowiska dla firmy Ochrona Środowiska Sp. z o. o. oraz Professional S.C. 

Wiesław Strach i Elżbieta Strach Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych. 

4. W roku 2016 wydano 285 decyzji producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 

łączną kwotę 212.996,66 złotych. 

5. W miesiącu listopadzie firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 386,32 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 81,7 Mg odpadów segregowanych. 

6. Wydano decyzję w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca 

 nieprzeznaczonego do ich składowania, tj.  z terenu działki ozn. nr 369 położonej 

w miejscowości Lgota, będącej własnością spółki Ecopar Sp. z o.o. 

7; W roku 2016 łącznie podpisano 15 umów na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu 

nieruchomości położonych w gminie Kłobuck. Łączna kwota dofinansowania z wyniosła 19 

601,20 zł. Usunięto 1743 m
2
 płyt azbestowych. 

8. W dniu 14 grudnia 2016r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1068 S, poprzez wykonanie 

chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck. 

9. W dniu 22 grudnia 2016r. postanowieniem zawieszono postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zmiana sposobu użytkowania 

zakładu ślusarskiego na galwanizernię w Kłobucku przy ul. Korczaka 46", do czasu 

przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

10. Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 



przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego 

-na budowie hali wraz z infrastrukturą techniczną do produkcji betonowej kostki brukowej, 

zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Górniczej. 

11. Wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego 

na budowie stacji paliw z zadaszeniem, stacji LPG, budynku socjalno-handlowego oraz 

trzystąnowiskowej myjni samochodów osobowych na działce o nr ewid. 95/1 obręb Osoki 

Pustkowie 
 

 

             Z up. Burmistrza  

               p.o. Kierownika  

Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

        mgr inż. Marta Borkowska 

 

 
 

 

Sąd Apelacyjny w Gliwicach oddalił w dn. 15.12.2016r. apelację powoda Eko-System w 

całości. Sprawa dot. zasądzenia na rzecz Eko-System od Gminy Kłobuck kwoty 128.227,40 zł. 

 
 

       Sekretarz Gminy Kłobuck 

        inż. Magdalena Kasprzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYDZIAŁ GPN       Sesja 28 grudzień 2016r 

I. Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

1. Umową notarialną zawartą 12 grudnia b.r.   spółka PKP SA z siedzibą w Warszawie, za 

zgodą Ministra Infrastruktury i Budownictwa, wyrażoną decyzją z 31 października br., 

przekazała nieodpłatnie na rzecz Gminy Kłobuck  prawo użytkowania wieczystego do 

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni l,2418ha, stanowiącej część  pasa  

drogowego ul Kolejowej w Kłobucku. 

2. Zarządzeniem z dnia 19 grudnia b.r. przyjęty został plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości, nakreślający ogólne kierunki działania w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami gminnymi na lata 2017-2019. 

3. W zakresie spraw dot. dzierżawy lub najmu : 

a) zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzono zmianę minimalnych stawek 

czynszu za grunty stanowiące własność gminy oddawane w dzierżawę, które obowiązywać 

będą od nowego roku. 

b) W związku z zamiarem zbycia z gminnego zasobu działek położonych przy   ul. Dębowej i 

ul. Reja w Kłobucku, Wypowiedziane zostały 4 umowy dzierżawy dla terenu o łącznej 

powierzchni 195 8m
2
, użytkowanego jako ogrody działkowe. 

c)W wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku nawiązano na kolejny trzyletni 

okres z dotychczasowymi Użytkownikami gruntów gminy 11 umów dzierżawy i 2 umowy 

najmu. Zawarto również jedną umowę dzierżawy na grunt o pow. 90m
2
, z przeznaczeniem na 

prowadzenie ogrodu działkowego, stanowiącego część nieruchomości położonej przy 

ul. Topolowej w Kłobucku. Dzierżawcą jest osoba, która nie użytkowała dotychczas 

nieruchomości gminy. 

Łącznie na podstawie przedmiotowych umów przekazano w dzierżawę grunty o 

powierzchni 5,5115ha, a w najem grunty o powierzchni 13,26m
2 

II. W zakresie gospodarki przestrzennej: 

l.W wyniku powtórnie przeprowadzonego rozpoznania cenowego wyłoniono wykonawców 

dokumentacji projektowej planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. 

Górniczej i Wojska Polskiego w Kłobucku. 

2. Na wniosek Gminy Kłobuck wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy 

budynku przy ul. Harcerskiej w Kłobucku wraź ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum 

Integracji i Aktywności Społecznej. 

3.Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony 

przez osobę fizyczną dla budowy sieci wodociągowej o długości ok. 136,5 m, w drodze 

wewnętrznej w Kłobucku, obręb Zakrzew przy ul. Korczaka. 

 

   Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej 

   i Gospodarki Nieruchomościami  
           mgr inż. Alina Jagielska 

  

 



Informacja na sesję  Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28.12.2016 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 30.11.2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące podsumowania 

konsultacji społecznych Strategu Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 oraz 

przedstawienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-

2025. W dniach od 6 do 19 grudnia br. odbyły się konsultacje społeczne Programu 

Rewitalizacji. 

2. W dniu 09.12.2016 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami 

projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem 

autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na 

odcinku ulic M. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku". Termin składania ofert 

wyznaczono na dzień 21.12.2016 r. Wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę 

za cenę 7 257,00 zł zaproponowała firma ELEKTRYCY A.A. Gabor Sp. j. z siedzibą w 

Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Trwa badanie ofert. 

3. W dniu 09.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa ulicy Cichej w Kłobucku - etap I". 

4. W dniu 12.12.2016r otrzymano dokumentację projektową wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy ul. Olszyńskiego 2. 

5. W dniu 13.12.2016 r. otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku w wysokości 246.726,00 zł. Wartość 

zadania 747.654,60 zł. 

6. W dniu 16.12.2016 r. zostało przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach sprawozdanie z wykorzystania dotacji i rozliczenie inwestycji pn.: 

Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku - etap II realizowanej w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

Wartość zadania - 499.188,88 zł, w tym dofinansowanie: 249.549,00 zł. 

7. W dniu 19.12.2016 r. otrzymano dokumentację projektowo - kosztową dla zadania 

inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku 

na archiwum zakładowe" 

8. W dniu 19.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących 

modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej. 

9. W dniu 20.12.2016 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o 

uruchomienie środków na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłobucku. Wartość kosztów 

kwalifikowanych: 309.281,58 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 92.200,00 zł. 



10.W dniu 20.12.2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny wykonywanych 

na zlecenie Gminy Kłobuck dokumentacji projektowych odnośnie ustalenia zakresu 

zlecenia wykonania projektu dot. „Przebudowy ul. Strażackiej". Spotkanie miało 

charakter wstępny, dający ogólne rozeznanie w sprawie zakresu prac projektowych. 

Ustalono, że w ramach prac projektowych należy uwzględnić jezdnię, odwodnienie 

drogi, chodnik, oświetlenie. 

11.W dniu 21.12.2016 r. otrzymano dokumentację projektowo - kosztową dla zadania 

inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w 

Kłobucku" . 

12.W dniu 21.12.2016  r.  projektant - Ryszard Sidorowicz złożył koncepcję projektową 

dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w 

Łobodnie". 

13.W dniu 22.11.2016 r. zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Kłobucku zakończenie „Budowy oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. 

Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck". 

14.W dniu 23.11.2016 r. z Panem Wojciechem Kulawikiem, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą DWK projekt Wojciech Kulawik z siedzibą w Częstochowie 

przy Al. N.M.P. Nr 69, została podpisana umowa z na usługę projektowania placu 

zabaw i parku fitness w Kłobucku na terenie Osiedla Nr 7 (przy ul. Dębowej). Termin 

wykonania 28.12.2016 r. 

15.W dniu 23.11.2016 r. miało miejsce spotkanie z Kupcami, poświęcone aktualizacji 

dokumentacji rewitalizacji placu targowego w Kłobucku. Na spotkaniu ustalono 

konieczność ponownych konsultacji społecznych, w wyznaczonych później terminach. 

Pierwsze spotkanie planowane jest w styczniu przyszłego roku. 

16.W dniu 27.12.2016r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa oświetlenia ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku". Na dzień 30.12.2016 r. 

wyznaczono końcowy odbiór przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

17.W dniu 27.12.2016 r. projektant odebrał do poprawienia i uzupełnienia dokumentację 

projektową przebudowy i rozbudowy budynku w Kłobucku przy ul. Harcerskiej nr 4a 

na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Termin wykonania 30.12.2016 r. 

18.W dniu 27.12.2016r projektant odebrał do poprawienia i uzupełnienia dokumentację 

projektową przebudowy i rozbudowy budynku „Strzelnicy" w Kłobuck przy ul. 

Sportowej 14, z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług 

Społecznych. Termin wykonania 30.12.2016 r. 

19. W dniu 28.11.2016 r. została podpisana umowa z Panem Dominikiem Zychem 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ZYCH ARCH" Dominik Zych na 

wykonanie usługi projektowej dot. „Przebudowy wraz z termomodernizacją 

budynku spotkań Rady Sołeckiej w Gruszewni", 



zlokalizowany w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej nr 59.    Termin wykonania 

30.12.2016r. 

20. Na dzień 28.12.2016 r. wyznaczono termin odbioru końcowego robót budowlanych 

dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego 

na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Cichej, 

Hallera, Powstańców Śl. i Cmentarnej w Kłobucku. 

21.W dniu 28.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość 

projektu 3.950.959,50 zł, wnioskowane dofinansowanie 2.644.772,29 zł. 

 

Zastępca  

           Kierownika  

Wydziału Inwestycji i Rozwoju  

     mgr inż. Piotr Chaliński 


