
Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 26. 09.2017 r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 04.07.2017 r. dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych 
realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Kłobuck". Do realizacji została wybrana oferta firmy: 
Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 9, 26-
600 Radom. Cena oferty za realizację całości zamówienia wynosi:, 2 570 700,00 zł. 
Umowę podpisano w dniu 14.07.2017 r. 

2. W wyniku ogłoszenia z dnia 07.07.2017 r. o zamówieniu poza ustawą Prawo 
zamówień publicznych wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.  
„ Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Gajowej w Kłobucku". 
Wykonawcą został Artur Bęben prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 
„ABE Log" z siedzibą w Kłobucku. Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej wynosi 3690,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 
24.07.2017 r. z terminem realizacji do dnia 18.09.2017 r. W dniu 14.09.2017 r. 
Wykonawca zwrócił się pisemnie do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu 
wykonania zamówienia do dnia 30.10.2017 r. argumentując, iż oczekuje on na 
wydanie przez TAURON Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej. 

3. W dniu 12.07.2017 r. wysłano do czterech Wykonawców zaproszenie do złożenia 
oferty cenowej na wykonanie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż 
ul. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku. Najkorzystniejszą ofertę tj. 72 109,98 zł 
złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Dyla z siedzibą w 
Kochanowicach przy ulicy Kochcickiej 25. Umowę podpisano w dniu 31.07.2017 r. 
Termin zakończenia inwestycji 29.10.2017 r. 

4. W dniu 13.07.2017 r. wysłano do trzech Wykonawców zaproszenie do złożenia oferty 
cenowej na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego wzdłuż ul. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku". Najkorzystniejszą ofertę 
tj. 500,61 zł złożyła Pracownia Projektowa ELTECHLEN Sebastian Kulik z siedzibą w 
Lublińcu przy ulicy Oleskiej 85, 42-700 Lubliniec. Umowę podpisano w dniu 
28.07.2017 r. 

5. W dniu 21.07.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: 
Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
- RIT (Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 30.03.2016 r.) 



6. W wyniku ogłoszenia z dnia 24.07.2017 r. o zamówieniu poza ustawą Prawo 
zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Jasną a 
ul. Kościuszki w Kłobucku". Wykonawcą został DWK projekt Wojciech Kulawik z 
Częstochowy. Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji wynosi 9 840,00 zł 
brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04.08.2017 r. 

7. W dniu 28.07.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: 
"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w 
miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP /, Otwarcie 
ofert przewidziane było na 17.08.2017 r. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła 
żadna oferta. W związku z powyższym zgodnie z trybem udzielenia zamówienia „z 
wolnej ręki" Gmina Kłobuck zaprosiła do negocjacji cenowych firmę P.R.D. WILK 
Ryszard Wilk z Kłobucka. 
W wyniku negocjacji, w dniu 22 sierpnia 2017 r., ustalono cenę za roboty budowlane 
198 000,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 05.09.2017 r. Termin zakończenia 
upływa 01.12.2017 r. 

8. Z uwagi, że w pierwszym przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod 
nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. 
Zakrzewską w Kłobucku" nie wpłynęła żadna oferta to w dniu 31.07.2017 r. 
przystąpiono do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie „z wolnej ręki" z 
Zakładem Usługowo-Handlowym Projkons, Jarosław Brymora, z siedzibą w 
Częstochowie, ul. Chełmońskiego 13. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 
umowa został podpisana w dniu 11.08.2017 r. Cena za opracowanie dokumentacji 
została uzgodniona na kwotę 109.347,00 zł brutto. 

9. W dniu 02.08.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji organizacyjno 
- prawnej i technicznej dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV. Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. 
Odnawialne źródła energii. 
Ogłoszono nabór Uczestników do udziału w Projekcie pn.: „Dostawa i montaż 
odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie 
Gminy Kłobuck" - publikacja na stronie internetowej gminy. Wypełnione wnioski -
ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku w terminie od 
dnia 02.10.2017 r. do dnia 16.10.2017. 

10. W dniu 07.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 
na opracowanie: „Koncepcji zagospodarowania części terenu OSIR po basenie 
sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku". W dniu otwarcia 
ofert tj. 18.08.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. W wyniku oceny ofert 
wybrano Wykonawcę firmę AMAYA ARCHITEKCI S.C z Katowic za cenę 28 850,00 zł 
brutto. Umowę z Wykonawca podpisano w dniu 19.09.2017 r. 

11. W dniu 23.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi 

polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
inwestycji  pn.:   "Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1025S poprzez 



budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" -
ETAP I, Otwarcie ofert przewidziane było na 31.08.2017 r. Do wyznaczonego terminu 
wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę tj. 3 944,00 zł złożyła Firma Handlowo-
Usługowa KOMAX Robert Chłąd z Kłobucka. Umowę podpisano w dniu 12.09.2017 r. 

12. W dniu 23.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg 
nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa chodnika w 
ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do 
Zalewu Wodnego Zakrzew". Do wymaganego terminu wpłynęła jedna oferta. Kwota 
zaproponowana w ofercie za wykonanie przedmiotowych robót budowlanych to 
434.176,04 zł. W dniu 08.09.2017 r. ogłoszono zawiadomienie o wyborze oferty. 
W dniu 19.09.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
WILK, Ryszard Wilk z siedzibą w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego 4a. 
Cena oferty wyniosła: 434.176,04 zł brutto. Wykonawca zaoferował 84 miesięczny 
okres gwarancji na wykonane roboty. 

13. W dniu 29.08.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót związanych z zadaniem 
inwestycyjnym 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". Termin odbioru końcowego 
wyznaczono na dzień 08.09.2017 r. Roboty budowlane zostały odebrane. 

14. W dniu 29.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg 
nieograniczony na nadzór inwestorski dla zadania: „Budowa chodnika w ul. 
Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do 
Zalewu Wodnego Zakrzew". Do wymaganego terminu wpłynęły 4 oferty. 
W dniu 14.09.2017 r. ogłoszono zawiadomienie o wyborze oferty. W dniu 19.09.2017 
r. podpisano umowę z Panem Robertem Chłądem prowadzącym działalność pod 
firmą Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chłąd mająca swoją siedzibę przy 
ul. Kasztanowej 89 B w Kłobucku. Cena oferty wyniosła: 1.944,00 zł brutto. 

15.W dniu 30.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego 

w ul. Zamkowej". W dniu otwarcia ofert tj. 14.09.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły 
2 oferty. Cena najtańszej wyniosła 196 596,63 zł brutto natomiast druga zaoferowana 
oferta wyniosła 398 146,32 zł brutto. Trwa ocena i badanie złożonych ofert. 

16.W dniu 30.08.2017 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji 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". 

17. W dniu 12.09.2017 r. Wykonawca - Jarosław Brymora z firmy „PROJKONS" Zakład 
Usługowo - Handlowy przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową dla 
zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck dot. "Przebudowy drogi gminnej ul. Jana 
Długosza w Kłobucku (III etap) -odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej". 
Zgodnie z podpisaną umową dokumentacja projektowa dotycząca zadania 
inwestycyjnego   PWiK   Okręgu   Częstochowskiego   S.A.   w   Częstochowie   dot. 



„Przebudowy sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na 
odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i 
przepięciem przyłączy wodociągowych" zostanie przekazana w terminie do 
dnia 24.11.2017 r. W dniu 15.09.2017 r. projekt pn. „Przebudowa ul. Jana 
Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul . Zamkowej" został 
zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Okres realizacji zaplanowano do 
11.2018 r., wartość projektu/koszty kwalifikowalne zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim wynosi 2.078.781,00 zł, w tym dofinansowanie 50 % w wysokości: 
1.039.390,00 zł; projekt w trakcie oceny. 

18. W dniu 14.09.2017 r. Wykonawca - „AK - BUD" Konrad Galant przedłożył 
Zamawiającemu dokumentację projektową dotyczącą etapu I zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała i 
Kopiec, na odcinku od skrzyżowania ul. Strażackiej w m. Biała z drogą 
wojewódzką Nr 491 do skrzyżowania ul. Salezjańskiej z ul. Stawową w m. 
Kopiec". Etap I zgodnie z podpisaną umową obejmuje wykonanie dokumentacji 
projektowej odcinka około 1100 metrów, tj. od skrzyżowania ul. Strażackiej w m. 
Biała z drogą wojewódzką DW491 (z ul. Częstochowską) w kierunku m. Kopiec. 
Łączna długość zaprojektowanego odcinka ulicy Strażackiej wyniosła 1103 metry. 
Dokumentacja projektowa dotycząca etapu II winna być przedłożona 
Zamawiającemu zgodnie z podpisaną umową w terminie do dnia 29.09.2017 r. 

19.W dniu 18.09.2017 r. wysłano do publikacji w dzienniku europejskim ogłoszenie o 
zamówieniu dla postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę 
pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck". W dniu 22.09.2017 r. 
niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane pod nr 2017/S 182-372659 i w związku 
z tym możliwe było zamieszczenie dokumentów przetargowych na stronie 
internetowej. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 25.10.2017 r. 

20. W dniu 18.09.2017 r. wysłano do 4 oferentów i ogłoszono na stronie BIP 
zaproszenie poza ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych dla „Budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w 
Kłobucku". Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.10.2017 r. 

21. W dniu 18.09.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczące opracowania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej na 
wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota, ul. Południowa. Do 
wymaganego terminu wpłynęło 9 ofert. Do realizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w dniu 22.09.2017 r. wybrano ofertę firmy Land Art. Projekt S.C., 
Magdalena* Feil-Bereta, Damian Mytych z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 7/8. 
Cena wybranej oferty wyniosła 3.890,00 zł brutto. 

22. W dniu 20.09.2017 r. wysłano do 4 oferentów i ogłoszono na stronie BIP 
zaproszenie poza ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy 
na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych 
dla „Budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w Kłobucku". 
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.10.2017 r. 

 



' 

23. W dniu 21.09.2017 r. rozpoczęto procedurę odbiorową inwestycji 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. 

24.Trwają roboty budowlane w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 
Listopada 6, związane z modernizacje energetyczną obiektu. Termin zakończenia 
został określony dniem 31 października br. 

25. Trwają roboty budowlane boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK z Kłobucka, wartość 

umowy wynosi 588.726,19 zł. 

26. Trwa postępowanie na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy 
budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego 
Centrum Usług Społecznych. Złożono dwie oferty z cenami 4.998.988,96 zł i 
3.682.740,05 zł. Niższa cena została zaproponowana przez Tanswoj - Bis Sp. z o.o. z 
siedzibą w Częstochowie. Przewiduje się zakończenie robót do 31.08.2018r. 

27. Ogłoszono postępowanie na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczącego 
przebudowy i rozbudowy budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na 
potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Termin otwarcia ofert został 
ustalony na 29 września br. 

28. Wystąpiono do zakładu energetycznego o określenie warunków przyłączenia do sieci 
opraw oświetlenia ulicznego, dotyczących: u. Granicznej i ul. Podmiejskiej w 
sołectwie Przybyłów, ul. Zamiany i ul. Skalnej w Libidzy, ul. Jesionowej i ul. 
Kasztanowej w sołectwie Niwa Skrzeszów, ul. Sportowej, ul. Spokojnej i ul. 
Nadrzecznej w Łobodnie, ul. Ogrójcowej i ul. Mickiewicza w Kłobucku. 

29. Wystąpiono do zakładu energetycznego o określenie warunków przyłączenia do sieci 
obiektu kontenerowego, znajdującego się na działce komunalnej przy ul. 
Zakrzewskiej. 

KIEROWNIK 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

   mgr inż. Wiesława Solska 



   WYDZIAŁ GPN     Sesja wrzesień 2017 

 

I. Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami 

 

1. Nabycie: 

    a) Wojewoda Śląski decyzją z dnia 13 lipca stwierdził nabycie przez grninę z dniem 

        1 stycznia 1999r. własności nieruchomości o powierzchni 0,0089ha, obręb Zakrzew, 

        położonej w granicach pasa drogowego ul. Zakrzewskiej; 

    b) 24 lipca2017r. rozwiązano umowę użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości     

        oznaczonej ewidencyjnie nr 914/1 o powierzchni 186m2, położonej przy ul. Witosa w Kłobucku;      

        Za pawilon wybudowany przez użytkownika wieczystego gmina zapłaciła, zgodnie z  wyceną    

        sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, kwotę 15.210,0zł. 

        Nieruchomość ta została przekazana w użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich z  

        dniem 01.08.2017r.; 

    c) na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego z dnia 21.08.2017r., zmieniającej decyzję wydaną na  

        realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej ul. Olszowiec w Borowiance, Gmina  

        Kłobuck stała się właścicielem działek nr 165/14, nr 165/15, nr 165/16, nr 165/18, nr 165/19 o  

        łącznej powierzchni 0,0145 ha, za odszkodowaniem które zostanie ustalone przez Starostę; 

    d) 18 września umowami darowizny gmina przejęła działki gruntu nr 3711/2 o pow.  35m2 i nr  

        3720/1 o powierzchni 28m2, położone w Kłobucku, z przeznaczeniem pod  poszerzenie ul.  

        Kordeckiego; 

    e) na wniosek właścicieli nieruchomości położonych Kłobucku, obręb Przybyłów wydano 

       decyzje zatwierdzające ich geodezyjne podziały. Z dniem, w którym przedmiotowe 

       decyzje stały się ostateczne, gmina stała się właścicielem 30 działek o łącznej powierzchni     

       0,1793ha, których teren przewidziany jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego  

       uchwalonego w 2004r. pod poszerzenie drogi gminnej ul Granicznej. Obecnie, stosownie do treści  

       art. 98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z byłymi właścicielami przejętych gruntów  

       prowadzone są  negocjacje o ustalenie wysokości odszkodowania. 

 

2. Zbycie: 

a) Wojewoda Śląski decyzją nr 5/2017 z dnia 5 czerwca 2017r. o zezwoleniu na realizację  

inwestycji drogowej dot: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 491 zatwierdził podziały   

nieruchomości objętych przedmiotową inwestycją, a także orzekł o przejęciu przez   

Województwo Śląskie, własności gminnych działek o łącznej powierzchni 0,2070ha,: 

- obręb Łobodno oznaczonych ewidencyjnie nr 198/5, nr 2970/1, nr 2997/1, nr 1959, nr 2044/1, 

nr 2982/1; 

          - obręb Kamyk oznaczonych ewidencyjnie nr 746/18,747/41, nr 749/4,710/3, nr 710/1; 

          - obręb Biała Górna oznaczonej ewidencyjnie nr 163/12. 

         Wojewoda orzekł również iż z dniem w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna,  

         działka nr 1513/5 położona w Łobodnie oraz nr 62/7 położona w Białej, obręb Biała Górna staną  

         się własnością Gminy Kłobuck. 

b) 21.08.2017r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w 

Kamyku, zabudowanej zabytkowym dworem.  

Cenę wywoławczą w drugim przetargu ustalono na 500.000,00 zł. 

          Do przetargu przystąpił jeden oferent, który zaoferował cenę nabycia 505.000,0 zł. Z tytułu 

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (po zastosowaniu 50% bonifikaty w odniesieniu do 

części nieruchomości stanowiącej zabytek oraz doliczeniu  podatku Vat do ceny wylicytowanej 

za działkę nr 746/7) gmina uzyskała kwotę 266.92 l,24zł. Zawarcie umowy sprzedaży 

nieruchomości aktem notarialnym nastąpiło 18.08.2017r.

  



c)  11 sierpnia br. ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie dwóch działek budowlanych 

położonych w Kłobucku, obręb Zagórze przy ul. Witosa oraz działki o powierzchni 5500/1 

położonej przy ul. Cielebana przeznaczonej pod lokalizację usług towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej. Termin przetargu wyznaczono na 29.09.2017r. Ogłoszenie jest umieszczone 

stronach internetowych gminy. 

II. Gospodarka Przestrzenna :  

1. Po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień obwieszczeniem z 

8 września br. poinformowano o wyłożeniu w dniach od 18 września do 18 października 

b.r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania    

przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu o powierzchni 

1,9 ha położonego w Lgocie, przy drodze krajowej.  

2. Wszczęto postępowanie administracyjne:     

- na wniosek Gminy Kłobuck, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla zamierzenia o nazwie: Budowa ciągów pieszo- 

rowerowych na terenach zielonych wraz z budową oświetlenia kładki nad rzeką Biała 

Okszą wraz z infrastrukturą.  

3.Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) w dniu 21.08.2017 r. na rzecz Gminy Kłobuck, w sprawie przebudowy dróg gminnych: ul. Różanej, 

Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku, 

b) w dniu 22.08.2017 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 

S.A. w sprawie „Budowy sieci wodociągowej" o długości ok. 375 m, mającej na celu połączenie 

istniejących wodociągów w miejscowościach Libidza i Gruszewnia (przy drodze krajowej); 

c) w dniu 31.08.2017 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego S.A. w sprawie „Budowy sieci wodociągowej" o długości ok. 370 m, 

przewidzianej do realizacji w obrębach Smugi i Kamyk ( wzdłuż ul. Szkolnej), 

d) w dniu 01.09.2017 r, na rzecz TAURON Dystrybucją S.A. Oddział w Częstochowie w 

sprawie budowy stacji transformatorowej w Kłobucku (rejon ulicy Wojska Polskiego), 

e) w dniu 14.09.2017 r. na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w 

sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz przebudowy linii 15 kV przy 

ul. Jasnogórskiej i ul. Nadrzecznej w miejscowości Biała.  

 

 

     Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

   i Gospodarki Nieruchomościami  

           mgr inż. Alina Jagielska
 



Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - wrzesień 2017r. 

1. W związku z dobudową punktu poboru Borowianka ul. Olszowiec, podpisano aneksy do 

umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

2. Zakład ubezpieczeń po rozpatrzeniu zgłoszonej szkody dotyczącej uszkodzenia słupa 

oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. 3 Maja przyznał 

odszkodowanie w kwocie 886,13 zł. 

3. W miesiącu czerwcu firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 344,76 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 91,42 Mg odpadów segregowanych, natomiast w miesiącu lipcu 349,08 Mg odpadów 

zmieszanych oraz 94,10 Mg odpadów segregowanych. 

4. W miesiącu czerwcu podpisano 1 umowę, w miesiącu lipcu podpisano 4 umowy o 
dofinansowanie związane z likwidacją odpadów azbestowych z terenu nieruchomości 
położonych na obszarze gminy Kłobuck. 

5. W miesiącu sierpniu wysłano 15 wezwań do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu urodzenia dzieci. 

6. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego 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, gmina 

Kłobuck. 

7. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., złożyło wyjaśnienia i uzupełnienia do 

raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji 

istniejącej wytwórni mas bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Brody - Malina, Kłobuck 

ul. Pogodna. Do dnia 2 października br przewidziane jest składanie uwag i wniosków w 

ramach ponownej procedury udziału społeczeństwa w tym postępowaniu 

8. Wójt Gminy Wręczyca Wielka zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie odcinka drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko - Libidza, gmina 

Wręczyca Wielka oraz Kłobuck. Z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wystąpił 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku. 

9. Na wniosek firmy Schultz Seating Poland Sp. z o.o. wszczęto postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„budowie hali produkcyjnej zakładu Schultz Seating Poland Sp. z o.o. przy ul. Górniczej 1 

w Kłobucku oraz zabudowie zbiorników na olej opałowy na potrzeby nowych kotłów 

olejowych". 

10. Przeprowadzono   3   postępowania  w  sprawie  nakazania  właścicielom  nieruchomość 
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 
Odpady zostały usunięte, a teren uporządkowany. 

11. Do końca sierpnia wpłynęło 129 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

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

Z up. Burmistrza  

p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

mgr inż. Marta Borkowska 


