
Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 28.12.2017 r. 

Wydział Inwestycji i Rozwoju 

1. W dniu 08.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zaświadczenie ze Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. 
zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia 
ulicy Gajowej w Kłobucku. 

2. W dniu 12.12.2017 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„WILK" Ryszard Wilk zgłosił zakończenie robót dot. zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na 
odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego Zakrzew" wraz z 
budową fragmentu chodnika na obszarze zamkniętym (teren PKP S.A.). 
Wykonawca nadal nie przedstawił Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej 
umożliwiającej dokonanie odbioru robót oraz potwierdzenia gotowości do 
odbioru sporządzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. W dniu 13.12.2017 r. wpłynęło Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa 
odcinka drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i 
oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do 1+103,00. 

4. Trwa sprawdzanie i weryfikacja zgodności z umową złożonej przez „AK -BUD" 
Konrad Galant dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała wraz z budową 
odwodnienia i oświetlenia ulicznego (II etap)". W dniu 27.12.2017 r. 
Wykonawca uzupełnił dokumentację projektową w zakresie zabezpieczenia i 
przebudowy uzbrojenia elektroenergetycznego. 

5. W dniu 15.12.2017 r. odebrano roboty budowlane dotyczące inwestycji pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Kłobucku". Wartość 
robót wyniosła 60.270,00 zł. 

6. W dniu 18.12.2017 r. odebrano roboty budowlane dotyczące inwestycji pn.: 
„Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą 
Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck". 

7. W dniu 21.12.2017 r. wykonawca: AMAYA Architekci Bartosz Majewski złożył 
opracowanie pn.: „Koncepcja zagospodarowania części terenu OSIR po 
basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku". 
Wartość opracowania wyniosła 28 850,00 zł. 

8. Trwają prace związane z „Dobudową pojedynczych opraw oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Kłobuck" realizowane przez firmę P.H.U. 
„MEMFIS" Adam Myrcik. 



9. W dniu 22.12.2017 r. Wykonawca - „DWK projekt" Wojciech Kulawik 
przedłożył Zamawiającemu dokumentację projektowo - kosztorysową pn.: 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów 
pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową 
oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury 
towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją 
kosztorysów inwestorskich". Obecnie trwa weryfikacja zgodności z umową 
przekazanej dokumentacji projektowej. 

10. W dniu 22.12.2017 r. ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na 
roboty budowlane dotyczące rewitalizacji targowiska miejskiego w 
Kłobucku. Planowany termin złożenia ofert to 9 stycznia 2018 r. 

11.W dniu 22.12.2017 r. Zamawiający odebrał roboty budowlane dotyczące: 
„Budowy 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". 

12.Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku 
strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego 
Centrum Usług Społecznych. 

13. W dniu 28.12.2017 r. będą dostarczone urządzenia siłowni napowietrznej w 
Lgocie. Wartość zamówienia wynosi 17.299,95 zł. 

14.Zabudowano elektryczną rozdzielnię budowlaną na działce komunalnej w 
miejscowości Rybno. Wartość zamówienia wynosi 2.988,90 zł. 

 

Zastępca Kierownika  

     Wydziału Inwestycji i Rozwoju  

           mgr inż. Piotr Chaliński 

 

 

 



WYDZIAŁ GPN       Sesja 28 grudzień 2017r. 

I.   Sprawy dot. gospodarki nieruchomościami: 

a)   Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina stała się 

właścicielem 4 kolejnych działek o łącznej powierzchni 275m
2
 położonych w Kłobucku, 

obręb Przybyło w oraz działki o po w. 93 m
2
 położonej w Łobodnie, przeznaczonych 

obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg 

gminnych ( ul. Granicznej i ul. Topolowej). Za przejęte grunty gmina zobowiązana jest 

wypłacić dotychczasowym właścicielom odszkodowanie; 

b) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z 26 września b.r., nabyto w drodze 

darowizny nieruchomość o powierzchni 377m
2
, pod poszerzenie ul Kordeckiego w 

Kłobucku. 

c) z dniem 15 grudnia na stronach internetowych oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu 

podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność 

gminy przeznaczone do zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie. 

II. Gospodarka Przestrzenna : 

1. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego dla przebudowy sieci 

wodociągowej z częściową zmianą trasy w ul. Wspólnej w Kłobucku, na odcinku ok.660m od 

ul. Szkolnej do ul. Witosa; 

2. na wniosek osoby fizycznej, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Cierpiał 

wszczęto postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na 

budowie ok. 175 m odcinka sieci wodociągowej w ul. Cielebana w Kłobucku; 

3. 4 grudnia Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna opiniowała projekty 

planów miejscowych opracowywanych na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w 

Kłobucku w dniu 22 listopada 2016 r. dla następujących terenów: 
 

a) położonych w Kłobuck w granicach określonych uchwałą Nr 235/XXVII/2016; 

b) położonych   w  Libidzy   i   Gruszewnia,   w  granicach   określonych   uchwałą  Nr 

240/XXVII/2016; 

c) terenów  w     Kłobuck   obręb   Zagórze,   w  granicach  określonych  uchwałą  Nr 

236/XXVII/2016; 

d) terenów   w   Kłobucku   obręb   Smugi   w   granicach   określonych   uchwałą   Nr 

237/XXVII/2016. 

Do przedstawionych  projektów Komisja wniosła szereg uwag. Po ich uwzględnieniu 

projekty   planów zostaną przesłane do zaopiniowania i uzgodnienia organom i instytucjom 

wymienionym w art. 17 pkt 6 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

4. 12 grudnia odbyła się dyskusja publiczna, której tematem był projekt planu 

zagospodarowania  przestrzennego opracowany dla   terenu położonego w rejonie 

ul. Drukarskiej i Górniczej w Kłobucku. Przypominam że uwagi i wnioski do 

cytowanego projektu planu oraz prognozy  oddziaływania na środowisko można składać do 10 

stycznia 20l8r.; 

5. 22 grudnia wystąpiono o zaopiniowanie i uzgodnienie projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla części miejscowości Kamyk , 

Borowianka i Kopiec. 

 

             Z up. Burmistrza  

                    Kierownik  

Wydziału Gospodarki Przestrzennej  

   i Gospodarki Nieruchomościami  
           mgr inż. Alina Jagielska 

 



 Informacja dla Burmistrza Kłobucka  

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1. W miesiącach listopad - grudzień wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew 

z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, z czego 

w 3 przypadkach nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych drzew. 

2. W miesiącach listopad - grudzień zostało złożonych 8 zgłoszeń dotyczących zamiaru 

usunięcia drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych. Po rozpatrzeniu 

wniosków, tut. organ nie wniósł sprzeciwu w stosunku do 6 zgłoszeń. W dwóch 

przypadkach Wnioskodawcy zostali poinformowani, że zgłoszone do usunięcia drzewa 

rosną w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i drogi gminnej, w związku z tym powinni 

zwrócić się ze stosownym wnioskiem do zarządcy drogi. 

3. W dniu 06.12.2017r. wpłynął wniosek mieszkanki Kłobucka o uznanie za pomnik przyrody 

drzewa z gatunku grusza rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Kłobucku przy 

ul. Żabiej. Pismem z dnia 12.12.2017r. Wnioskodawczyni została wezwana do uzupełnienia 

braków w przedmiotowym wniosku. 

4. Wydano Wnioskodawcy, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Mińsku Mazowieckim, decyzję odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej wytwórni mas 

bitumicznych na działce nr 254/2 obręb Kłobuck ul. Pogodna. 

5. 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 stacji 

zasuw na istniejącym rurociągu relacji Koluszki - Boronów w granicach stref ochrony 

pośredniej ujęć wód podziemnych „Wierzchowisko" z sygnalizacją elektroniczną 

umożliwiającą ich zdalne sterowanie. STACJA ZASUW BIAŁA DOLNA (B2). 

6. Wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w 

przedsięwzięcia na środowisko. 

7. W dniu 13.12.2017r. wpłynął wniosek firmy BUSINESS SIDE Sp. z o.o. o przeniesienie 

decyzji nr GOR.6220.1.007.2015 z dnia 02.09.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu, odzysku i przetwarzaniu 

odpadów na terenie działek oznaczonych geod. Nr 438/45 i 438/43, zlokalizowanych w 

Kłobucku przy ul. Górniczej 1, wydanej na rzecz LOVETT Sp. z o.o. w Kłobucku, ul. 

Staszica 6 

8. W dniu 15.12.2017r. wpłynął wniosek firmy BUSINESS SIDE Sp. z o.o. o wycofanie 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu, odzysku i przetwarzaniu odpadów w 

miejscowości Kłobuck, ul. Górnicza 1. 

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

Spółka komandytowa odebrała z terenu gminy Kłobuck 388,56 Mg odpadów zmieszanych 

oraz 71,00 Mg odpadów segregowanych. 

10. Z uwagi na niezłożenie dokumentów w terminie wygaśnięciu uległy 2 umowy na 

dofinansowanie związane z likwidacją odpadów azbestowych z terenu nieruchomości 

położonych na obszarze gminy Kłobuck na łączną kwotę 3000,00 zł. 

11. Dokonano w Rejestrze Działalności Regulowanej na wniosek strony zmiany nazwy firmy 

A.S.A. Polska Sp z o.o. na FCC Polska Sp. z o.o. 

12. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów 

z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. 

13. Do realizacji usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck została wybrana oferta 

firmy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta STRACH Sp. z o.o. Sp. K. (oferowana cena 7,46 

zł/os brutto). 

14. W związku z dobudową punktu poboru Kłobuck ul. Cielebaną, podpisano aneksy do 

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

 

Sekretarz Gminy Kłobuck 

 inż. Magdalena Kasprzak 


