
 
Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność odwołania 

Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka od decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, stwierdzającej brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Projekt 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa 

do granicy województwa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". 

2. Wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie 

sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, tj. firmę PROVEL Sp. z o.o. oraz Usługi 

Mieczysław Wolny. 

3. Wydano decyzję nakładającą na Miejską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku karę 

pieniężną za przekazanie po upływie ustawowego terminu sprawozdań w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

4. Na wniosek Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu z siedzibą w Kłobucku uchylono 

ostateczną decyzję Burmistrza Kłobucka zezwalającą na prowadzenie działalności 

polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych 

z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck. 

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

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 416,76 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 62,5 Mg odpadów segregowanych, a w miesiącu lutym 400,82 Mg odpadów 

zmieszanych oraz 52,52 Mg odpadów segregowanych. 

6. W miesiącu lutym i marcu wpłynęły łącznie 4 wnioski na dofinansowanie usuwania azbestu 

z terenu nieruchomości położonych w gminie Kłobuck. 

7. W związku z przeprowadzoną weryfikacją złożonych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 9 wezwań w sprawie wyjaśnienia 

rozbieżności pomiędzy ilością osób zamieszkujących nieruchomość wykazaną w deklaracji, 

a ilością osób na niej zameldowanych. 

8. Wydano łącznie 154 decyzji producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze 

2017 r.. 

9. Wysłano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przekazanie dotacji 

celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę producentom rolnym za 

okres od 1 sierpnia 2016r. - do 31 stycznia 2017 r. na łączną kwotę 143.835,10 zł. 

10. Wniesiono uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw 

11. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach z prośbą o wyrażenie opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej 

w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2017 

na terenie gminy Kłobuck 

12. Wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby metodą ex situ na 

działce nr 253/6 obręb Kłobuck. 

 

p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

mgr inż. Marta Borkowska



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 21.03.2017 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. Na dzień 21 marca ustalono podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczące 
przebudowy ul. Łąkowej w Kłobucku. Wykonawcą jest P.U.H. „DOMAX" Arkadiusz 
Mika z siedzibą przy ul. Grabińska 8 42-283 Boronów z ceną ofertową wynoszącą 
1 504 864,37 zł brutto. Termin wykonania został ustalony na 90 dni od 
przekazania placu budowy. 

2. W dniu 14.03.2017 r. w przetargu niegraniczonym wpłynęła jedna oferta na 
realizację robót budowlanych dotyczących zadania pn. „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". Cena 
oferty wynosi 251.263,67. Trwa badanie złożonej oferty. 

3. W dniu 15.03.2017 r. w przetargu niegraniczonym wpłynęły 4 oferty na usługę pn: 
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. 
Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek". 
Najtańsza oferta posiada cenę 2 544,00 zł. Trwa badanie ofert. 

4. W dniu 17.03.2017 r. w przetargu niegraniczonym wpłynęła jedna oferta na: 
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. Cena wyniosła 19 926,00 zł. Trwa badanie ofert. 

5. Przystąpiono do opracowania SIWZ w celu ogłoszenia przetargu 
nieograniczonego na: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w Gminie Kłobuck". 

6. W dniu 23.02.2017 r. w przetargu nieograniczony na usługę polegającą na 
wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. 
Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich złożono dwie oferty. 

     Cena tańszej oferty 31 611,00 zł. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ 
cena oferty przewyższała kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie 

zamówienia (25.000, zł). 

7. W dniu 06.03.2017 r. w ponownym przetargu nieograniczonym na usługę 
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich, 
złożono dwie oferty. Cena tańszej oferty to 35 424,00 zł. 
Postępowanie zostało   unieważnione ponieważ cena oferty przewyższała kwotę, 
która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (25.000, zł). 

8. W dniu 16.03.2017 r. w trzecim przetargu nieograniczonym na usługę wykonaniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, 



Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wpłynęła jedna oferta. Cena oferty 
wyniosła 80.688, zł. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena oferty 
przewyższała kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 
(25.000, zł). 

9. W dniu 20 marca ogłoszono czwarty przetarg na usługę polegającą na 
wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. 
Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku. Termin otwarcia ofert został 
ustalony na dzień 28 marca br. 

10. Na dzień 21.03.2017 r. wyznaczono termin podpisania umowy na „Wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 
470128 w m. Biała i Kopiec, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich". Wykonawcą jest „AK-BUD" Konrad 
Galant z siedzibą w Częstochowie, cena usługi wynosi 136 530,00 zł. 
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje dwa etapy 
projektowania, tj. etap I obejmujący odcinek około 1100 metrów, od skrzyżowania 
ul. Strażackiej w m. Biała z drogą wojewódzką DW 491 (z ul. Częstochowską) w 
kierunku m. Kopiec z terminem realizacji do dnia 01.06.2017 r. oraz etap II 
obejmujący odcinek około 1800 metrów, wynikający z uwarunkowań projektowych, 
tzn. początek opracowania to koniec zaprojektowanego etapu I, do skrzyżowania 
ul. Salezjańskiej z ul. Stawową w m. Kopiec (koniec zakresu) z terminem realizacji 
do dnia 29.09.2017 r. 

11. Przystąpiono do opracowania postępowania na modernizację oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. 

12. Przystąpiono do opracowania postępowania dokumentacji projektowej 
przebudowy trzeciego etapu ul. Długosza w Kłobucku. 

13. Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Kompleksowe ubezpieczenie majątku 
i OC Gminy Kłobuck na lata 2017-2019, otwarcie ofert przewidziane jest na 
24.03.2017 r. 

14. Ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę polegającą na Opracowaniu 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dia zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach 
przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w 
Kłobucku". 
W pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta jednak z uwagi na niezgodność 
z SIWZ została odrzucona. W drugim postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty. 
Przygotowywane jest trzecie postępowanie. 

15. W dniu 26.02.2017 r. wznowiono prace przy przebudowie ul. Olszowiec w 
Borowiance. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
wniosek o płatność pośrednią. 

 

 

 

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
mgr inż. Piotr Chaliński



WYDZIAŁ GPN       Sesja 21 marzec 2017  

1. Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

1. Z dniem 17 marca br. podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz 

stronach internetowych urzędu na okres 21 tygodni wykazy nieruchomości stanowiących 

własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę. 

2. 17 marca br. został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie 

nieruchomości gruntowej położonej w Kamyku o powierzchni 0,3398ha, zabudowanej 

zabytkowym dworem. Ogłoszenie opublikowane zostało na stronach internetowych urzędu oraz 

umieszczone na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 

Termin przetargu wyznaczono na 22 maja br. godz. 12
00

. 

Cena wywoławcza została ustalona na 577.000,0zł 

Przypominam , że w myśl art.68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

cena nieruchomości uzyskana w przetargu za budynek dworu i działkę nr 747/36 

zostanie obniżona o 50% . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w 

wysokości 57.700,0zl w terminie do 18 maja br. 

Wyciąg z ogłoszenia został opublikowany 17 marca w Gazecie Wyborczej na 

stronach ogólnokrajowych oraz serwisie internetowym tej gazety. 

3. Wojewoda Śląski decyzją z dnia 16 lutego br. odmówił przekazania Gminie Kłobuck 

nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku, obręb Rybno ( grunty po byłej kolejce 

wąskotorowej), na których to m. innymi planowano realizację ścieżki rowerowej. Jako 

uzasadnienie odmowy wskazał, że przedmiotowe grunty znajdowały się w dacie 27 maja 1990r. 

w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych oraz fakt, że gmina nie 

udowodniła władania przedmiotowym terenem, jak również nie przedstawiła dokumentacji 

projektowej dot. planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

1.Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

-na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie w sprawie budowy linii 

kablowych 1 kV, linii napowietrznej nN, wraz z demontażem słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV, linii napowietrznej nN i SN w ramach zadania inwestycyjnego: 

„Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV zastępującej stację S-045 „Kłobuck PKP" wraz z 

włączeniem do sieci SN i nN przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kłobuck"; 

-na rzecz osoby fizycznej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 

35 m w ul. Prusa, obręb Zagórze; 

- na rzecz Gminy Kłobuck w sprawie rozbudowy i przebudowy wraz z termomodernizacją 

budynku świetlicy w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej. 

2. Wszczęto postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- na wniosek PKP ENERGETYKA S.A. Warszawa, dla inwestycji: „Demontaż i budowa 

linii średniego napięcia dla Linii Potrzeb Nietrakcyjnych relacji Herby Nowe - Kłobuck 

wzdłuż linii kolejowej nr 131 ...... " oraz „Demontaż i budowa słupowych stacji 

transformatorowych SN/nN zasilanych z Linii Potrzeb Nietrakcyjnych relacji Herby 

Nowe - Kłobuck wzdłuż linii kolejowej nr 131 ...... "; 

- na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w sprawie budowy 

chodnika przy ul. Tuwima w Kamyku na terenie działek nr 749/6 i 866/3; 

- na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie budowy gazociągu średniego 

ciśnienia w Białej Dolnej długości ok. 180 m, 

-na wniosek Powiatu Kłobuckiego w sprawie: wymiany źródła ciepła wraz z modernizacją 

sieci przesyłowej co. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku oraz pudową magazynu paliwa na 

biomasę w Kłobucku, obręb Zagórze. 

 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami  

mgr inż. Alina Jagielska 

 

 

 

 

 
 


