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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 27.06. do 29.08.2019r. 
 

 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 
 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

- prowadzone są procedury i związana z tym bieżąca korespondencja dot. zbycia i udostępniania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane  

z regulacją wpisów w księgach wieczystych, 

- zawarto akty notarialne dotyczące zbycia nieruchomości poł. w rejonie ul. Prusa i Gałczyńskiego 

ozn. jako działki nr 4400/4, 4402/2, 4410/2, 

- dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Myszków oddanych w użytkowanie wieczyste, w celu ustalenia zbioru nieruchomości 

podlegających przekształceniu, w związku z kolejną nowelizacją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  

w prawo własności tych gruntów, 

- prowadzone są postępowania wyjaśniające poprzedzające wydawanie zaświadczeń o przekształceniu 

prawa użytkowania w prawo własności, wydawane są zaświadczenia na wniosek, przygotowywane są 

projekty zaświadczeń wydawanych z urzędu. Na dzień 28.08.2019 r. wydano 796 zaświadczeń  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

- na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność przeprowadzono analizę 

dotyczącą aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oraz stanu prawnego tych nieruchomości  

a następnie ustalono nową stawkę procentową dla 5 nieruchomości oddanych w użytkowanie 

wieczyste na rzecz Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 12 nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych.  

 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono 4 wnioski o stwierdzenie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości 

drogowych pochodzących z działek osób fizycznych dotyczących ul. Przyległej i ul. Wesołej, 

- do Urzędu Miasta wpłynęło 20 decyzji o nabyciu przez Gminę Myszków nieruchomości zajętych 

pod drogi gminne – ul. Żarecką, ul. Dworską i ul. Strugi. 

- do Starostwa Powiatowego w Myszkowie złożone zostały wnioski o założenie księgi wieczystej  

na działki drogowe w ul. Chopina, 
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- do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o komunalizację działek wchodzących w pas 

drogowy drogi gminnej – ul. 8 Marca i ul. Fabrycznej, 

- do Urzędu Miasta wpłynęła decyzja o nabyciu przez Gminę Myszków w drodze komunalizacji 

działek usytuowanych w pasach dróg gminnych - ul. Pięknej, ul. Słonecznej i działki drogowej  

w ul. Wyzwolenia. 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

- trwa procedura sporządzenia III edycji studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa. Przygotowywany jest projekt studium, który zostanie przesłany  

do właściwych organów celem uzyskania stosownych uzgodnień i opinii, 

- zakończyły się spotkania konsultacyjne, dotyczące planowanych działań mających na celu  

wykreowania nowego centrum dla miasta Myszkowa w procesie jego rewitalizacji. Podsumowaniem 

konsultacji społecznych będzie raport końcowy podsumowujący konsultacje. Wyciąg z raportu 

końcowego, zawierający wnioski i wskazania do konkursu stanowić będzie załącznik do regulaminu 

konkursu. Pierwsze odbyło się w plenerze podczas tegorocznych Dni Myszkowa w dniu 6 lipca br., 

drugie 16 lipca br. w Urzędzie Miasta w formie spotkania informacyjno-edukacyjnego  

z radnymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w centrum, na obszarze planowanej 

rewitalizacji. Trzecie spotkanie konsultacyjne w formule warsztatów odbyło się 8 sierpnia br. w MDK. 

W poszczególnych etapach konsultacji wzięło udział odpowiednio: w pierwszych (plenerowych) 

ponad 50 osób, w drugich ok. 70 osób, zaś w trzecich (warsztatowych) około 40 osób. Część osób – 

interesariuszy - brała udział we wszystkich trzech spotkaniach. Konsultacje przeprowadziła na 

zlecenie Urzędu Miasta, Fundacja Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach, przy aktywnym 

współudziale przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Częstochowie, 

- z przeprowadzonych konsultacji w terminie do 13.09.2019 r. zostanie sporządzony raport,  

który w pewnym zakresie będzie stanowił wytyczne do warunków konkursu. 

 

 

Referat Zamówień Publicznych 
 

Postępowania, w których zostały zawarte umowy:  

1) 27.06.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Oczyszczanie terenów  

w granicach administracyjnych Gminy Myszków została zawarta umowa z wykonawcą: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia 01.07.2019 r do dnia 31.12.2020 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 
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• cena wybranej oferty: 1.389.960,00 zł; 

2) 01.07.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Gospodarka odpadami 

komunalnymi w Gminie Myszków została zawarta umowa z wykonawcą: konsorcjum firm: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa, na wykonanie części 2 zamówienia - 

realizacja obowiązku gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Myszków: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 647.634,90 zł; 

3) 12.07.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi pn. Realizacja obowiązku gminy  

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków została zawarta umowa  

z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia postępowania 

(przetarg nieograniczony), lecz nie dłużej niż do 04.09.2019 roku., 

• wartość brutto zawartej umowy: 956.981,24 zł; 

4) 24.07.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego dla dwóch zadań składających się z trzech części zamówienia została 

zawarta umowa z wykonawcą: Firma ABS – Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic,  

na realizację części 1 zamówienia - Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie,  

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 

modernizację odcinków dróg gminnych - V etap: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i STWiORB: od dnia zawarcia 

umowy do 30.11.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 1, 

• cena wybranej oferty: 60.024,00 zł; 

5) 01.08.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Wymiana poszycia dachowego 
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na budynku strażnicy OSP Mrzygłódka została zawarta umowa z wykonawcą: Firma „LAX-

POL” Adam Laskoś, Kompleksowe Usługi Remontowo-Budowlane z miejscowości Ropa:  

• termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy, 

• liczba otrzymanych ofert: 3, 

• cena wybranej oferty: 84.984,45 zł; 

6) 07.08.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Park Leśny Michałów - etap III”. Zadanie 

inwestycyjne realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj została zawarta umowa  

z wykonawcą: JALPOL Sp. z o.o. z Sosnowca: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.11.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 2, 

• cena wybranej oferty: 138.990,00 zł; 

7) 12.08.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja ul. Pohulańskiej – dzielnica Ciszówka 

została zawarta umowa z wykonawcą: RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa: 

• termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

• liczba otrzymanych ofert: 3, 

• cena wybranej oferty: 119.680,37 zł; 

8) 27.08.2019 r. w wyniku przeprowadzonego po raz drugi postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana dachu na garażach strażnicy 

OSP Myszków Nowa Wieś - zadanie inwestycyjne realizowane w formule zaprojektuj  

i wybuduj została zawarta umowa z wykonawcą: RAK INVEST Marta Rak z Myszkowa:  

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 19.12.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 2, 

• cena wybranej oferty: 119.925,00 zł; 

 

Unieważnione postępowania:  

1) 28.06.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz pierwszy postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Wymiana dachu na garażach strażnicy OSP Myszków Nowa Wieś - zadanie inwestycyjne 

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 
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2) 01.07.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz pierwszy postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie zadania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego 

pn. Rozbudowa kompleksu sportowego „Orlik” o zaplecze rekreacyjno-integracyjne. 

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała 

kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający 

nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3) 01.07.2019 r. zostało unieważnione prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie odcinka chodnika  

w ciągu drogi gminnej ul. Gruchla w Myszkowie wraz z odwodnieniem w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa. Zadanie 

inwestycyjne realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.  

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała 

kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający 

nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

4) 03.07.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz pierwszy postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań  

w zakresie: 

˗ część 2 zamówienia: Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej, 

˗ część 3 zamówienia: Budowa wodociągu w rejonie ul. Projektowanej. 

Postępowanie zostało unieważnione w części 2 i 3 zamówienia, ponieważ ceny 

najkorzystniejszych ofert przekraczały odpowiednio kwoty, jakie zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówienia a zamawiający nie mógł zwiększyć tych 

kwot do cen najkorzystniejszych ofert. 

5) 11.07.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz drugi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Uporządkowanie kanalizacji 

deszczowej na terenie miasta Myszkowa – przy ul. Bocznej. Zadanie inwestycyjne realizowane 

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała 

kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający 

nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
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6) 26.07.2019 r. zostało unieważnione prowadzone po raz drugi postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  

na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa 

kompleksu sportowego „Orlik” o zaplecze rekreacyjno-integracyjne. 

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. 

Wszczęte postępowania: 

1) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Gospodarka odpadami komunalnymi  

w Gminie Myszków: 

 część 1 zamówienia: 

realizacja obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 5, 

• w dniu 23.08.2019 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum 

firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z Zawiercia – Lider Konsorcjum; 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o, z Myszkowa – Partner 

Konsorcjum, 

• cena wybranej oferty: 9.181.972,54 zł; 

2) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie 

planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2019 r.: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2027 r.  

(okres kredytowania) do 31.12.2027 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 2, 

• wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego  

w Warszawie nastąpił w dniu 07.08.2019 r., 

• cena wybranej oferty (wartość odsetek od maksymalnej kwoty kredytu):  

2.734.600,24 zł; 

3) Prowadzone jest po raz trzeci postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie 
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miasta Myszkowa – przy ul. Bocznej. Zadanie inwestycyjne realizowane  

w formule zaprojektuj i wybuduj: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 18.12.2019 r., 

• liczba otrzymanych ofert: 3, 

• wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić najwcześniej w dniu 29.08.2019 r. Wszystkie 

oferty złożone w postępowaniu zostały ocenione oraz zbadana została oferta, która została 

oceniona, jako najkorzystniejsza. Ofertą najkorzystniejszą po przeprowadzonym badaniu 

Wykonawcy pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia jest jednocześnie oferta o najniższej cenie wynoszącej 212.000,00 zł.  

Kwota przewidywana na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 200.000,00 zł. 

Zatem wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu środków 

finansowych na realizację zamówienia, gdyż niezbędne jest zwiększenie kwoty,  

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny 

najkorzystniejszej oferty. Zwiększenie środków finansowych będzie przedmiotem 

procedowania na dokonaniem zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2019 na sesji 

Rady Miasta w Myszkowie w dniu dzisiejszym; 

4) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Budowa drogi w ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła  

a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021., 

• liczba otrzymanych ofert: 8, 

• ceny złożonych ofert: od kwoty 3.857.912,17 zł do kwoty 5.911.491,98 zł, 

• kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

3.300.000,00 zł; 

5) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych:  

Zadanie 1:  

  cześć 1 zamówienia: Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej 

budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po 

wybudowaniu przedmiotowych kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej 

z planowaną inwestycją na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas, w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla 
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mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa 

i Kościuszki: 

• termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej: od dnia zawarcia umowy  

do dnia 28.11.2019 r., 

• termin składania ofert: 30.08.2019 r., 

 

Zadanie 2:  

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: 

 część 2 zamówienia: Budowa wodociągu w rejonie ul. Pawiej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę:  

240 dni od dnia zawarcia umowy, 

• termin składania ofert: 30.08.2019 r., 

 część 3 zamówienia: Budowa wodociągu w rejonie ul. Projektowanej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę:  

150 dni od dnia zawarcia umowy, 

• termin składania ofert: 30.08.2019 r., 

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej  

na terenie miasta Myszkowa: 

 część 4 zamówienia: Budowa wodociągu w ul. Rymarskiej i Murarskiej: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę:  

150 dni od dnia zawarcia umowy, 

• termin składania ofert: 30.08.2019 r., 

 część 5 zamówienia: Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego: 

• termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę:  

150 dni od dnia zawarcia umowy, 

• termin składania ofert: 30.08.2019 r., 

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej  

- Paderewskiego, Projektowana, Mikołaja Reja, Nierada, Koziegłowska, Letniskowa, Rymarska, 
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Murarska, Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa oraz innych miejsc, gdzie nie ma 

dostępu do wodociągu: 

6) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 

gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Myszków: 

• termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., 

• termin składania ofert: do 09.09.2019 r.; 

7) Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy Szkole 

Podstawowej nr 5: 

• termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.05.2020 r., 

• termin składania ofert: do 09.09.2019 r. 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. w Myszkowie w terminie do dnia  

27 lipca 2019 r. wykonało prace związane z drugim koszeniem traw i chwastów porastających pasy 

drogowe dróg gminnych w Myszkowie.  

Wykonanie przedmiotu umowy określono w trzech terminach: 

- pierwsze koszenie od dnia zawarcia umowy do dnia 8 czerwca 2019 roku,  

- drugie koszenie w terminie do 27 lipca 2019 roku,  

- trzecie koszenie w terminie do 28 września 2019 roku. 

 

W dniu 20 sierpnia wpłynęło do Urzędu Miasta pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu dla gminy Myszków dotacji  

na realizację programu dofinansowania zadań związanych z demontażem, transportem  

i unieszkodliwianiem lub pakowaniem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest w kwocie do 53.370,00 zł.  Kwota ta jest zaplanowana dla 36 wnioskodawców. 

 

Do dnia 26 sierpnia br. zostało podpisanych 58 umów na wymianę pieca na ekologiczny w ramach 

programu organizowanego przez Gminę z dotacją 4 tys. zł na wymianę dla każdego wnioskodawcy 

spełniającego wymagania programu. 
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W związku z pożarem instalacji do przetwarzania odpadów, który miał miejsce 15 sierpnia 2019 roku, 

grupa rozpoznania chemicznego KM PSP w Bielsku-Białej przeprowadziła w dniu 15 i 16.08.2019 r. 

badania jakości powietrza wokół miejsca zdarzenia i nie stwierdzono zagrożenia chemicznego. 

Ponadto Inspektorzy WIOS pobrali dla badań próbki ścieków z wylotu kanału odprowadzającego 

ścieki z terenu zakładu, z ostatniej studzienki znajdującej się na ciągu kanalizacyjnym na terenie 

zakładu oraz próbkę cieczy dopływającej kanałem do ww. ostatniej studzienki na ciągu 

kanalizacyjnym, oraz pobrano uśrednioną próbkę gleby w sąsiedztwie spalonych odpadów. Pobrane 

do analiz próbki ścieków oraz cieczy i gleby inspektorzy przekazali celem przeprowadzenia analiz 

laboratoryjnych do Oddziału w Katowicach Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zakres badań laboratoryjnych jest bardzo szeroki. Wyniki 

przeprowadzanych badań zostaną przekazane do WIOŚ na początku września br.  

 

      

Wydział Rozwoju Miasta 
 

W dniu 20.08.219 r. Gmina Myszków otrzymała informację dot. rozstrzygnięcia naboru  

nr RPSL.04.0.04-IZ.01-24-224/17. W efekcie przeprowadzonej oceny wniosków projekt  

pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków” 

znalazł się na 46 pozycji gdzie wsparcia udzielono pierwszym 21 wnioskom, natomiast projekt  

pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne w formule grantowej w Gminie 

Myszków” aktualnie mieści się w puli środków przeznaczonych na formułę grantową. Ostateczne 

rozstrzygnięcie w tej kwestii nastąpi po okresie przewidzianym na wnoszenie odwołań, tj. 14 dni  

od otrzymania informacji o wynikach konkursu. 

 

W dniu 22.07.2019 r. Gmina Myszków złożyła zarys projektu do Programu „Rozwój lokalny”  

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

 

W dniu 28.08.2019 r. Gmina Myszków złożyła wniosek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Katowicach w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych na dofinasowanie zadania  

pn.: „Budowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie osiedla mieszkaniowego przy  

ul. Krasickiego w Myszkowie”. Wartość projektu: 8.959.795,00 zł, dofinansowanie w wysokości 50% 

kosztów kwalifikowanych.  
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Wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadania: 

- „Przebudowa na odcinku 2151 mb drogi nr 410102S w ulicy Szpitalnej w Myszkowie wraz  

z budową chodnika i ścieżki rowerowej” – przewidywane koszty kwalifikowane: 2.828.320,00 zł, 

- „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną  

oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w Myszkowie na odcinku 1098 mb” – przewidywane koszty 

kwalifikowane” 4.393.872,00 zł, 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i oczekują na decyzję Premiera  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Dofinansowanie wyniesie nie 

mniej niż 50%.  

 

Wniosek o  dofinansowanie budowy drogi w ulicy Nierada przeszedł pozytywnie ocenę formalną  

i oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 

3.608.799,90 zł przy wartości całego projektu 5.080.964,63 zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu 

upływa we wrześniu 2019 r. 

 

Wniosek dot. "Przebudowy treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz modernizacji 

pomieszczeń w budynku MOSiR Myszków" nie uzyskał pozytywnej opinii Ministerstwa Sportu  

i Turystyki i nie został wybrany do dofinansowania. 

 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
 

Inwestycje 

 

Budowa drogi w ul. Dobrej 

Wykonawca przedstawił zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 31.10.2019 r.  

Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną  

oraz przebudową oświetlenia ulicznego  

Trwają roboty budowlane branży drogowej w ciągu drogi gminnej w ul. Klonowej. 

Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Geodeta miał problem z podziałem działki  leśnej Lasów 

Państwowych, ale ma być on rozwiązany w ciągu tygodnia. W najbliższym czasie gmina wystąpi  

z wnioskiem do Starosty o wydanie decyzji ZRID. 

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Posiadamy już ostateczną decyzję o pozwoleniu  

na budowę. Gmina podjęła starania celem pozyskania dofinansowania na budowę tężni.  
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Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa  

W dniu 09.08.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie trzech wiat przystankowych 

w lokalizacjach: Wolności II, Plac Dworcowy II i Nowowiejska III. W terminie składania ofert 

wpłynęły 2 oferty. Trzecia oferta wpłynęła po terminie. Gmina zamierza zawrzeć umowę z firmą 

Electrotile Sp. z o.o. z Warszawy, której oferta była najkorzystniejsza. Ofertowa firmy 110.700,00 zł, 

termin realizacji: 16.12.2019 r. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – 

II etap. Droga przy ZSP nr 5 

W dniu 23.07.2019 r. w wyniku 3 zapytania ofertowego zawarto umowę z firmą Biuro Techniczno - 

Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka z/s z Poraja na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej związanej  

z przebudowa drogi osiedlowej ul. Sikorskiego w Myszkowie przy ZSP nr 5 w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg 

gminnych - II etap". Wartość umowy brutto: 24.600,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz 

z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę został ustalony od dnia zawarcia umowy  

do dnia 16.12.2019 r. 

Budowa drogi w ulicy Ogrodowej 

Wykonana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Na początku września wykonawca rozpocznie 

przebudowę sieci wodociągowej. Mamy zapewnienie wykonawcy robót, że przed zimą droga będzie 

mieć podbudowę tłuczniową. 

  

Bieżące utrzymanie 

 

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników  

oraz wykonanie nakładek bitumicznych w 2019 roku 

Zakończono pierwszy etap uzupełniania ubytków na drogach bitumicznych. Na ul. Warty, Kościuszki 

i Nadrzecznej ułożono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej. Trwają prace wykończeniowe.  

Na ul. Milenium ułożono warstwę wyrównawczą nawierzchni jezdni - trwają prace brukarskie. 

Materiał pozyskany z frezowania wyżej wymienionych dróg wykorzystano do wyrównania 

nawierzchni dróg gruntowych tj. ul. Krakowskiej, fragmentu ul. Młyńskiej, ul. Ciasnej, ul. Reymonta,  

ul. Mickiewicza, fragmentu ul. Staszica. 

Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2019 

W dniu 19.06.2019r. dokonano odbioru częściowego robót polegających na wykonaniu remontu dróg 
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gminnych o nawierzchniach gruntowych w ciągu ul. Armii Krajowej, ul. Folwarcznej, ul. Żareckiej, 

ul. Małej Szpitalnej, ul. Nierada, ul. Murarskiej, ul. Mokrej, ul. Zielonej.  

Trwają roboty remontowe w następujących ciągach ulic: Rymarskiej,  Górniczej, Ceramicznej, 

Lnianej, Pszennej, Labry, Ustronie, Topolowej, Bocznej, Sowiej, Gryczanej, Urodzajnej, Ks. Prałata 

Z. Skrzeka, Ziemniaczanej. 

Odnowa oznakowania poziomego w 2019 

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26.08.2019r. została zawarta umowa z firmą EDYPOL Edyta 

Marzęcka z/s z Radzymina na wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie oznakowania 

poziomego na sieci dróg gminnych w Myszkowie w 2019 r. Wartość umowy brutto: 18.283,04 zł. 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 17.09.2019 r. 

Czyszczenie separatorów wraz osadnikami na terenie Gminy Myszków 

W dniu 25.07.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego została zawarta umowa z firmą Eurotrex  

Sp. z o.o. z Biskupic na czyszczenie separatorów wraz z osadnikami. Odbiór końcowy usługi został 

przeprowadzony w dniu 08.08.2019 r. 

Czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatkowskiego, ul. 1 Maja i ul. Szpitalnej 

W dniu 25.07.2019 r. w wyniku zapytania ofertowego została zawarta umowa z firmą Eurotrex  

Sp. z o.o. z Biskupic na czyszczenie kanalizacji deszczowej. Prace zostały wykonane, ale jeszcze nie 

odebrane. Termin wykonania  przedmiotu umowy: 30.08.2019 r. 

Remont fragmentów kanalizacji deszczowej ul. Dobrej i ul. Sucharskiego 

W dniu 17.08.2019 r. z firmą Robert Sokół prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektro-

Trans-Bud Robert Sokół z Myszkowa została podpisana umowa na remont fragmentów kanalizacji 

deszczowej. W dniu 18.08.2019 r. nastąpiło przekazanie terenu robót. Prace na ul. Sucharskiego 

zostały wykonane w całości. W dniu 20.08.2019 r. został podpisany aneks o zmianie terminu 

wykonania przedmiotu umowy do 30.08.2019 r. z uwagi na konieczność uzupełnienia nawierzchni 

bitumicznej na ul. Dobrej w miejscu zlikwidowanej awarii. 

 

Budżet partycypacyjny 

 

Plac zabaw dla malucha przy Przedszkolu nr 4 

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20.08.2019 r. została zawarta w formule zaprojektuj  

i wybuduj umowa z firmą RAK INWEST Marta Rak z/s z Myszkowa na wykonanie w ramach 

budżetu partycypacyjnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 zlokalizowanym w Myszkowie przy  

ul. Skłodowskiej 7. Wartość umowy brutto: 149.900,10 zł. Termin realizacji do dnia 29.11.2019 r. 
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Zaproszenie 
 

Zapraszam w dniu dzisiejszym od godz. 17:30 na Dotyk Jury na koncert „Pożegnanie wakacji”. 

Gwiazdą wieczoru będzie Kuba Sienkiewicz, który wystąpi wraz z Myszkovią Band. Organizatorami 

koncertu są Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz Miejski Dom Kultury  

w Myszkowie. 


