
WYDZIAŁ GPN        Sesja luty 2017 

I. Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

1. Nabycie 

a) 12 stycznia Spółdzielnia Usługowo- Produkcyjna Rolmetal w Kamyku umową 

darowizny przekazała gminie nieruchomość położoną w Kłobucku, obręb Smugi, 

oznaczoną nr 445 o powierzchni 2199m
2
, której część planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym w 2004r. przeznaczono pod poszerzenie drogi gminnej 

ul. Wiejskiej; 

b) 6.01.2017r.- gmina  zakupiła działkę nr 822/15 o powierzchni 171m
2
, na której 

wykonany został kolektor kanalizacji deszczowej odprowadzający wody z dróg gminnych 

położonych na terenie osiedla Zagórze II; 

c) 6.01.2017r.- zakupiono działkę nr 58/6 pow.97m 
2
, pod poszerzenie drogi gminnej 

ul. Jesionowej w Kłobucku, obręb Niwa Skrzeszów. 

2. Wynajem i dzierżawa : 

- z dniem 1 lutego br. podano do publicznej wiadomości na okres 3 tygodni wykazy 

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w 

najem lub dzierżawę . 

Wykazy te umieszczono są na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronach internetowych 

urzędu. 

3. Zbycie 

12 stycznia br., w wykonaniu uchwały nr 194/XXII/ 2016 Rady Miejskiej w Kłobucku zbyto 

nieruchomość położoną w Kamyku, oznaczoną ewidencyjnie nr 71/19 o pow. 5930m
2
, na 

rzecz jej użytkownika wieczystego za cenę 193 199,00zł. Na poczet ceny sprzedaży 

nieruchomości, zgodnie z art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami zaliczono kwotę 

równą wartości prawa użytkowania wieczystego tj. 121.869,00zł. 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

1.   Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) na rzecz Gminy Kłobuck w sprawie przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Kłobucku przy ul. 

Harcerskiej na działce nr 4350/100; 

b) na rzecz Gminy Mykanów dla budowy 250 m odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 0 200 
oraz sięgaczy przyłączeniowych, na terenie obejmującym działkę nr 844/1, obręb Biała 
Górna; 

c) na rzecz Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 

ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck w sprawie przebudowy przepustu drogowego przy 

ul. Słonecznej, na terenie obejmującym część działki o nr ewid.: 847/2 obręb Biała Górna. 

3.Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

a) na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, dla zamierzenia o 

nazwie: „Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV zastępującej stację S-045 „Kłobuck 

PKP" wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości 

Kłobuck" przewidzianej do realizacji na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego. 

b) na wniosek osoby fizycznej w sprawie budowy 35m odcinka sieci 

wodociągowej w ul. B. Prusa w Kłobucku na terenie działki nr 1104 (obręb Zagórze); 

c) na wniosek Gminy Kłobuck w sprawie budowy oświetlenia drogowego ul. Kołłątaja w 



Kłobucku, (obręb Zakrzew) na terenie działek o nr ewid.: 533/2, 585/6, 585/10, 

d)na wniosek Gminy Kłobuck w sprawie rozbudowy i przebudowy wraz z 

termomodernizacją budynku świetlicy w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej , na terenie 

obejmującym działki o nr ewid.: 140/2, 138/3. 

 

 

Z up. Burmistrza  

                    Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

   i Gospodarki Nieruchomościami  
         mgr inż. Alina Jagielska 

 



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 07.02.2017 r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie konsultacyjne z handlowcami, dotyczące 

aktualizacji dokumentacji projektowej rewitalizacji targowiska miejskiego. Zdaniem 

handlowców w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić plac targowy bez 

zadaszeń, utwardzony kostką, z jedną drogą komunikacyjną, z odwodnieniem i 

oświetleniem. 

2. W dniu 30.01.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: 

Kłobuck przyjazny rodzicom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-RPSL.08.01.03-24-05G3/15-00 

pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Kłobuck. Koszt projektu 527.768,20 zł, w 

tym dofinansowanie 464.436,01 zł 

3. W dniu 1.02.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane 

dotyczące przebudowy ul. Łąkowej w Kłobucku. Termin złożenia ofert został 

wyznaczony na 17.02.2017 r., natomiast czas wykonania zamówienia określono na 

110 dni od dnia przekazania placu budowy. 

4. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz w kolizje przebiegu 

projektowanych sieci z istniejącymi (woda, teletechnika) wstrzymano roboty 

budowlane, dotyczące przebudowy ul. Olszowiec w Borowiance. 

5. Przygotowywane są postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

niegraniczonego na: 
 

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg 

gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego, 

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi 

gminnej Nr 470128 na odcinku od skrzyżowania ul. Strażackiej w m. Biała z 

drogą wojewódzką Nr 491 do skrzyżowania ul. Salezjańskiej z ul. Stawową w 

m. Kopiec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

- przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą 

sposobu użytkowania na Żłobek, 

- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 

470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. 

Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia 

drogowego w Kłobucku, 

-  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. 

Zakrzewskiej w rejonie przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. 

Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
■ 

 

Sporządziła: 
          Inspektor 

mgr inż. Dorota Kubicka 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. Do końca lutego b.r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 2017r. Kwota 

dotacji do 1 litra oleju napędowego wynosi 1,00 zł. 

2. Zezwolono firmie Usługi Transportowo- Komunalne Marcin Krystek na prowadzenie 

działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie 

nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck. 

3. Wydano zezwolenie naprowadzenie działalności, w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kłobuck, 

Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu "ZAMEX" Patryk Hańderek z siedzibą w Miasteczku 

Śląskim 

4. W związku z dobudową punktu poboru Łobodno, łącznik ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzecznej, 

podpisano aneksy do umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do umowy o świadczenie 

usług dystrybucji. 

5. W 2016 r. do tut. urzędu wpłynęło 237 wniosków w sprawie wydania decyzji na usunięcie 

drzew z terenu gminy Kłobuck 

6. W miesiącu grudniu firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 406,46 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 73,7 Mg odpadów segregowanych. 

7. Wydano decyzję 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. 

8. Wpłynął raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie stacji paliw z 

zadaszeniem, stacji LPG, budynku socjalno-handlowego oraz trzystanowiskowej myjni 

samochodów osobowych na działce o nr ewid. 95/1 obręb Osoki-Pustkowie 

9. Firma „ALTOR" sp. z o.o., z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28, 

złożyła pismo w sprawie wycofania wniosku z dnia 27.07.2015r. dotyczącego wydania 

decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji 

gleby metodą ex situ na działce nr 253/6 obręb Kłobuck oraz zakończenie postępowania 

administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

10. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku wszczęto postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„przebudowie drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk" 

 
        Z up. Burmistrza  

p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

              Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                   mgr inż. Marta Borkowska 

 


