
WYDZIAŁ GPN        Sesja październik 2017 

I.   Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami  

1. Nabycie 

a) na podstawie umów darowizny Gmina stała się właścicielem 3 działek o łącznej powierzchni 

0,0079ha, przewidzianych pod poszerzenie drogi gminnej ul. Kordeckiego w Kłobucku; 

b) 20 października w wykonaniu uchwały Nr 316/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku 

gmina zakupiła 2 działki o łącznej pow. 0,0216ha, przewidziane pod poszerzenie drogi 

gminnej ul Granicznej w Kłobucku, obręb Przybyłów; 

c) na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Łobodnie, stosownie 

do art.98 ustawy o gosp. nieruchomościami, gmina stała się właścicielem działki o 

powierzchni 0,0054ha, przeznaczonej planem miejscowym pod poszerzenie ul. Parkowej Za 

przedmiotowy grunt gmina zobowiązana jest wypłać odszkodowanie; 

d) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 

Wojewoda Śląski rozpatrując wnioski gminy decyzjami wydanymi 11 października stwierdził 

nabycie własności dwóch nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położonej w 

Kłobucku, obręb Zagórze oznaczonej nr 1095/2 o pow. 0,1104ha i położonej w obrębie Niwa 

- Skrzeszów, oznaczonej ewidencyjnie nr 333/2 o pow. 0,1268ha; 

e) we wrześniu i październiku przeprowadzono uzgodnienia z byłymi właścicielami 27 działek o 

łącznej pow. 0,1479ha, przewidzianych obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego pod poszerzenie drogi gminnej ul. Granicznej w Kłobucku, obręb Przybyłów, 

których gmina stała się właścicielem. W trakcie rokowań uzgodniono wysokość 

odszkodowania jakie gmina za przedmiotowe grunty wypłaci byłym właścicielom do końca 

br. 

f) skierowano do Wojewody 24 wnioski o stwierdzenie nabycia przez gminę z dniem 1 stycznia 

1999r. własności nieruchomości położonych w granicach pasa drogowego drogi gminnej ul. 

Wiśniowej w Kłobucku, obręb Zagórze . 

2. Zbycie: 

a) w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu zbyto na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Kłobucku, oznaczoną 

ewidencyjnie nr 1/3 o pow.0,0960ha. Ustalona cena sprzedaży wyniosła 45.850,00zł brutto. 

b) w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego 29 września sprzedano 

działkę nr 914/5 o pow. 0,1127ha, położoną w Kłobucku przy ul. Witosa, obręb Zagórze. Do 

przetargu dopuszczono jednego uczestnika, który w wyznaczonym terminie dokonał wpłaty 

wadium. Cena wywoławcza wynosiła 50.000,0zł, a cena sprzedaży osiągnięta w przetargu 

wyniosła 50.500,0zł netto, do której doliczony został 23 % podatek Vat.  

Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości organizowano od 2010r. 

b) wynikiem negatywnym zakończył się II przetarg ustny nieograniczony zorganizowany 

również 29 września na zbycie : 

- działki nr 914/6 o pow.0,1212ha położonej w Kłobucku przy ul. Witosa, której cenę 

wywoławczą ustalono na 48.000,0 netto oraz 

- działki nr 5500/1 o pow.0,3120ha, położonej w Kłobucku przy ul. Cielebana, której cenę 

wywoławczą ustalono na 170.000,0zł netto. 



3. Obciążanie nieruchomości gminy słnżebnościami: 

- na rzecz U & Calor. z siedzibą w Wojkowicach ustanowiono odpłatnie służebność przesyłu, 

polegającą na wykonywana w obrębie działek gminy: nr 1354/6, nr 1354/7 i  nr 1354/5, 

położonych w Kłobucku 78m odcinka sieci ciepłowniczej. 

II. Gospodarka Przestrzenna :  

1.Wszczęto postępowania administracyjne: 

-na wniosek Powiatu Kłobuckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla zamierzenia o nazwie: Zmiana sposobu użytkowania części 

budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 na 

„Dom dziennego pobytu seniorów", 

-na wniosek Gminy Kłobuck w sprawie budowy ok. 60 m odcinka oświetlenia ulicy Gajowej w 

Kłobucku. 

2. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
- na rzecz Gminy Kłobuck w sprawie budowy ciągów pieszo-rowerowych o dł. ok. 1500 m na terenach 

zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza 
i budową infrastruktury towarzyszącej. 
 

                     Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

   i Gospodarki Nieruchomościami  
            mgr inż. Alina Jagielska 

  



Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 30.10.2017 r. 
Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 03.10.2017 r. Zamawiający po zweryfikowaniu zgodności z umową przekazanej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. I etapu „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" 

przesłał do Wykonawcy - „AK - BUD" Konrad Galant uwagi dotyczące usterek i braków w 
przedłożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonawca uzupełnił braki w 
dniu 13.10.2017 r. Zamawiający oczekuje obecnie na uzupełnienie branży sanitarnej.  
W przekazanej uprzednio dokumentacji branży sanitarnej Wykonawca nie zidentyfikował 
przypadków możliwości wystąpienia kolizji z istniejącymi przyłączami kanalizacyjnymi. 
Mapa sytuacyjna nie zawierała wszystkich rzędnych mających wpływ na powstanie 
ewentualnej kolizji. W związku z podjętą informacją o zaistniałym problemie 
Zamawiający przekazał projektantowi z archiwum byłej Jednostki Realizującej Projekt, 
szkice polowe z naniesionymi rzędnymi kanałów wybudowanych przyłączy. Ponadto w 
dniu 24.10.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo wraz z załącznikami (orientacją, 
mapą zagospodarowania terenu, analizą powiązań z innymi drogami publicznymi oraz 
opisem technicznym wraz z określeniem zmian w dotychczasowej infrastrukturze) z 
prośbą o wydanie opinii dotyczącej zakresu II etapu projektowego. 

2. W dniu 10.10.2017 r. została podpisana umowa z p. Mieczysławem Dabiochem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo -
Handlowe „HYDRAULIKA" Mieczysław Dabioch z siedzibą w Borowiance, ul. Tartakowa 
3 na roboty budowlane pn. „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 16.10.2017 r. został 
przekazany plac budowy. Termin zakończenia został wyznaczony na dzień: 30.11.2017 
r. 

3. W dniu 10.10.2017 r. została podpisana umowa z firma „KABIS" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Częstochowie przy ul. Bialskiej 16, na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych w ramach inwestycji 
pn.: „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". 

4. W dniu 17.10.2017 r. Zamawiający przesłał do firmy projektowej „Optovia" Maksymilian 
Sidorowicz z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ukrytej 12 lok. 11 Oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Umowa dotyczyła 
wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie". 
Termin wykonania upłynął 16.12.2016 r. Wykonawca nie realizował umowy zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto Wykonawca nie przedstawił 
Zamawiającemu opracowań dotyczących między innymi badań geotechnicznych 
gruntów, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, map zawierających projekty 
podziału nieruchomości wraz z wykazem działek przed podziałem i działek 
niepodlegających podziałowi oraz inwentaryzację nieruchomości objętych inwestycją 
zawierającą część opisową i fotograficzną, a także innych opracowań wskazanych w 
umowie podpisanej z Wykonawcą. 



5. W dniu 19.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie usługi 
polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej „Budowy 
oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy". Otwarcie ofert przewidziane było 
na 27.10.2017 r. Do wyznaczonego terminu została złożona jedna oferta za cenę 
7.749,00 zł. 

6. W dniu 20.10.2017 r. Wykonawca ABE Log przedłożył Zamawiającemu projekt 
budowlany na „Budowę oświetlenia ul. Gajowej w Kłobucku". Złożona dokumentacja 
zawiera braki i wymaga uzupełnienia między innymi o Decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji został złożony 
przez projektanta w dniu 28 września br. Ponadto Wykonawca zgodnie z wymogami 
postawionymi przez Tauron Dystrybucja S.A. w protokole z narady koordynacyjnej ZUD 
Starostwa Powiatowego w Kłobucku z dnia 27.09.2017 r. ma uzgodnić indywidualnie 
szczegóły techniczne w Tauron Dystrybucja S.A. 

7. W dniu 19.09.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych 
WILK, Ryszard Wilk z siedzibą w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego 4a na roboty 
budowlane pod nazwą: „Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w 
Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do Zalewu Wodnego Zakrzew". W 
dniu 26.09.2017 r. został przekazany plac budowy. Termin zakończenia upływa 
25.11.2017 r. 

8. W dniu 19.09.2017 r. została podpisana umowa z Panem Robertem Chłądem 
prowadzącym działalność pod firmą Firma Handlowo-Usługowa KOMAX Robert Chłąd 
mająca swoją siedzibę przy ul. Kasztanowej 89 B w Kłobucku na nadzór inwestorski dla 
zadania: „Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na 
odcinku od przejazdu kolejowego do Zalewu Wodnego Zakrzew". 

9. W dniu 22.09.2017 r. została podpisana umowa z firmą Land Art. Projekt S.C., 
Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 7/8 na 
wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni 
zewnętrznej na wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota, ul. 
Południowa. Termin zakończenia upływa 31.10.2017 r. 

10. W dniu 13.10.2017 r. został podpisany aneks nr 2 z Panem Piotrem Kędzierskim 
prowadzącym działalność pod nazwą Pracownia Projektowa ATTYKA z siedzibą w 
Częstochowie a opracowującym Projekt Przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu 
stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania z ul. Reja w Kłobucku. Aneks 
dotyczy przedłużenia wykonania przedmiotowej dokumentacji do dnia 15 grudnia 2017 r. 
z powodu braku wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

11. W dniu 20.10.2017 r. została przekazana przez firmę „ELEKTRYCY" A.A. Gabor Spółka 
Jawna dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Budowy oświetlenia odcinka ul. 
Pogodnej w Kłobucku". Trwa ocena dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z warunkami umowy oraz kompletności. 

12. W dniu 22.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Kłobuck'. Otwarcie ofert przewidziane było na 
25.10.2017 r. W wyniku zmian treści SIWZ zmianie uległ również termin złożenia ofert. 
Nowy termin złożenia ofert ustalono na dzień 02.11.2017 r. 

13.W dniu 04.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. 
Orzeszkowej w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją 
kosztorysów inwestorskich”. Otwarcie ofert przewidziane było na dzień 16.10.2017 r. Do 



wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, którą złożyła Pracownia Projektowa 
ELTECHLEN Sebastian Kulik z Łobodna. Umowa zostanie podpisana w dniu 30.10.2017 

14.W dniu 06.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. 
Tuwima w Kamyku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją 
kosztorysów inwestorskich". Otwarcie ofert przewidziane było na dzień 17.10.2017 r. Do 
wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Wega-Select s.c. z 
Częstochowy, która zaoferowała kwotę w wysokości 5 788,38 zł. Obecnie trwa badanie 
ofert. 

15.W dniu 10.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na odcinku 
ul. Górnej w Gruszewni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją 
kosztorysów inwestorskich". Otwarcie ofert przewidziane było na dzień 19.10.2017 r. Do 
wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wega-
Select s.c. z Częstochowy, która zaoferowała kwotę w wysokości 14 624,70 zł. Trwa 
badanie ofert. 

16. W dniu 25.09.2017 r. zostały otworzone oferty złożone w przetargu nieograniczonym na 
usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłobuck". 
Wpłynęły trzy oferty, z których najniższą kwotę tj. 24 600,00 zł przedstawiło 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ELTECHLEN Andrzej Bogacki z 
Lublińca. 

17. W dniu 26.09.2017 r. zakończono roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji 
pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Ustronnej, Bocznej, 
Miłej, Ładnej, Prostej w Kłobucku". 

18. Trwają roboty budowlane związane z "Przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 
1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina 
Kłobuck" - ETAP I. Planowany termin zakończenia to 01.12.2017 r. 

19. Trwają roboty budowlane związane z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego 
wzdłuż ul. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku. Planowany termin zakończenia inwestycji 
to 29.10.2017 r. 

20. W dniu 13.10.2017 r. zakończono realizację 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. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 509 536,07 zł brutto. 

21. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie poza ustawą Prawo 
zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla „Budowy linii 
oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w Kłobucku" z dnia 02.10.2017 r. podpisano 
w dniu 09.10.2017 r. umowę z firmą „ELEKTRYCY" A.A. Gabor Sp. J. z siedzibą w 
Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec. Wartość zawartej umowy wyniosła 
60 270,00 zł. Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 08.12.2017 r. 

22. W dniu 09.10.2017 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Bogusem na pełnienie 
obowiązków Inspektora nadzoru dla realizacji robót budowlanych i instalacyjnych przy 
realizacji inwestycji pn.„Budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w 
Kłobucku". Umowa została zawarta na kwotę 500,00 zł 

23. W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie poza ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 18.10.2017 r. na realizację robót budowlanych 
„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w 
Kłobucku" w dniu 26.10.2017 r. wpłynęły 2 oferty na kwotę: 68 880,00 zł i 108 590,70 zł. 



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

25. Zakończono i odebrano roboty budowlane boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Libidzy. Wartość umowy wynosi 588.726,19 zł. 

26. W dniu 11 października podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy 
i rozbudowy budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby 
Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Wartość robót wynosi 3.682.740,05 zł. 
Przekazano plac budowy i wykonawca przedsiębiorstwo Transwoj - Bis z siedzibą w 
Częstochowie rozpoczął roboty budowlane. Termin zakończenia robót został ustalony 
na31.08.2017r. 

27. W dniu 16 października z Firma Handlowo - Usługowa KOMAX Robert Chłąd z siedzibą 
w Kłobucku, podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robót 
budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym 
otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych. Cena przyjętej 
oferty wynosi 27.444,00 zł. 

28. Uzyskano z zakładu energetycznego warunki przyłączenia do sieci obiektu 
kontenerowego, znajdującego się na działce komunalnej przy ul. Zakrzewskiej. 
Podpisano umowę z tym zakładem na wykonanie przyłącza kablowego z zestawem 
złączowo - pomiarowym, zlokalizowanym przy granicy działki. 

29. Trwa procedura administracyjna, dotycząca zmiany pozwolenia na budowę 
Rewitalizacji targowiska miejskiego w Kłobucku obejmująca przebudowę 
targowiska wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. 

30.Zgodnie z Zarządzeniem Nr IR.0050.172.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017 
roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż 
odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie 
Gminy Kłobuck" przeprowadzono nabór wniosków - ankiet uczestnictwa w Projekcie w 
dniach od 2.10.2017 r. do 16.10.2017 r. 
We wskazanym terminie wpłynęły 493 wnioski - ankiety, w tym 149 szt. złożono na 
instalacje kolektorów słonecznych, natomiast pozostałe 344 szt. na instalacje ogniw 
fotowoltaicznych. Po upływie wskazanego terminu wpłynęło 7 wniosków, które nie będą 
brane pod uwagę podczas weryfikacji. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków 
miedzy innymi pod kątem: 

- posiadania jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań związanych 
z własnością lub współwłasnością budynku w stosunku do Gminy Kłobuck lub jej 
jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2017 r. 

- prowadzenia    działalności    gospodarczej    (energia    elektryczna    lub    cieplna 
produkowana przez instalację solarną nie może być wykorzystywana  na cele 

działalności gospodarczej). Została sporządzona lista złożonych wniosków. Można 
się z nią zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w 
sali sesyjnej lub telefonicznie pod numerem 34 31 00 182. 

 

 

                Kierownik  

Wydziału Inwestycji i Rozwoju  

    mgr inż. Wiesława Solska 



 

Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. Po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Wydział GOR zgłoszonych szkód 
dotyczących uszkodzenia słupów oświetlenia ulicznego w Kłobucku przy 
Rynku im. Jana Pawła II oraz przy ul. Częstochowskiej zakłady ubezpieczeń 
przyznały odszkodowania w ogólnej kwocie 11.901,24 zł. (lampa w Kłobucku 
przy Rynku im. Jana Pawła II - 6.561,09 zł, lampa w Kłobucku przy ul. 
Częstochowskiej 5.340,15 zł). 

2. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn.: „Zakup oraz wymiana 1 lampy oświetlenia 
ulicznego zlokalizowanej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej " wybrano 
ofertę złożoną przez firmę RU.H.ELWIM Marek Wilk z siedzibą w Kłobucku 
przy ul. Szkolnej 29, zgodnie z którą oferowana kwota wykonania zamówienia 

wynosi 5.191,84 zł brutto. 
3. W miesiącu sierpniu firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 
334,38 Mg odpadów zmieszanych oraz 102,06 Mg odpadów segregowanych. 

4. W miesiącu wrześniu firma PZOM STRACH Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 
347,98 Mg odpadów zmieszanych oraz 115,461 Mg odpadów segregowanych. 

5. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie związane z likwidacją odpadów 
azbestowych z terenu nieruchomości położonych na obszarze gminy Kłobuck 
(2 w sierpniu, 1 we wrześniu, 1 w październiku) na łączną kwotę 7000,00 zł. 

6. W miesiącach wrzesień - październik wysłano 24 wezwania do złożenia 
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z tytułu urodzenia dzieci. 
7. W miesiącach wrzesień - październik zostało złożonych 14 zgłoszeń 

dotyczących zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości należących do osób 
fizycznych. Po rozpatrzeniu wniosków, tut. organ nie dokonał sprzeciwu. 

8. W miesiącu październiku po przejściu huraganu „Ksawery" (w nocy z 5 na 6 
października) płynęło 8 wniosków o dokonanie oględzin powalonych drzew. 
Po dokonaniu oględzin przez pracowników wydziału GOR wnioskodawcy 
mogli uprzątnąć powalone drzewa. 

9. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wyrazili opinię o braku 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej zakładu Schultz 

Seating Poland Sp. z o.o. przy ul. Górniczej 1 w Kłobucku, zabudowie 
zbiorników na olej opałowy na potrzeby nowych kotłów olejowych (dz. nr 
ewid. 438/54 i 438/32 k.m. 2, obręb Kłobuck). 

10. Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. 

11. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na 



budowie hali produkcyjnej zakładu Schultz Seating Poland Sp. z o.o. przy ul. 
Górniczej 1 w Kłobucku, zabudowie zbiorników na olej opałowy na potrzeby 
nowych kotłów olejowych (dz. nr ewid. 438/54 i 438/32 k.m. 2, obręb 
Kłobuck). 

12. W ramach przeprowadzanej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko polegającego na modernizacji istniejącej wytwórni mas 
bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Brody - Malina, Kłobuck ul. Pogodna 
wpłynął sprzeciw mieszkańców sołectwa Brody Malina wobec planowanego 
przedsięwzięcia. Sprzeciw został przekazany zarówno do RDOŚ, PPIS, jak i 
Wnioskodawcy. 

13. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił pozytywnie 
warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej 
wytwórni mas bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Kłobuck ul. Pogodna. 

14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku uzgodnił pozytywnie 
warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej 
wytwórni mas bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Kłobuck ul. Pogodna. 

15. Dokonano wpisu firmy P.U.K. „TAMAX" Szczepan Cieślak z siedziba w 
Sędziszewie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Kłobuck 

 inż. Magdalena Kasprzak 
 


