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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 05.03. do 25.06.2020 r. 

 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

Gospodarka 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, 

- prowadzone są postępowania wyjaśniające w sprawie możliwości wydania lub odmowy 

wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

- realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego, 

- w dniu 25 marca br. został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż działki położonej w rejonie ul. Kopernika. Przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym z powodu braku ofert, 

- zostały sporządzone dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, 

przeznaczonych do sprzedaży.  

 

W zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- wpłynęło 13 decyzji o nabyciu przez Gminę nieruchomości zajętych pod drogi gminne  

w ulicach: Piękna, Strugi, Nierada, Mała Szpitalna i Projektowanej, 

- wpłynęło dziewięć decyzji o nabyciu przez Gminę, w drodze komunalizacji, działek 

drogowych stanowiących część pasa drogowego ulic: Szewska, Osińska Góra, Gruchla, 

Projektowana, Armii Krajowej, Żniwna, Millenium, Franulka oraz część dróg gminnych  

w  ulicach: Rybna, Wspólna, Szkolna i Ciemna, 

- do Wojewody Śląskiego złożono 11 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych pochodzących z działek osób fizycznych dot. ul. Ziemniaczanej i ul. Pszennej, 

- wpływają decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz 

Gminy w związku z decyzjami o realizacji inwestycji drogowych, dot. budowy dróg 

gminnych ulic: Rolnicza i  Ceramiczna- na odcinku od. ul. Słowackiego do ul. Jana Pawła II. 

- do Starostwa Powiatowego złożone zostały wnioski, o założenie księgi wieczystej na działki 

drogowe w ul. Towarowej i części ul. 3 Maja. 
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Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

- trwająca procedura sporządzenia III edycji Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, w związku ze stanem epidemii uległa 

pewnemu spowolnieniu, wynikającemu także z przepisów związanych z COVID-19. 

W trakcie zawieszenia terminów, na przełomie marca i kwietnia br., ponownie wystąpiono  

do Marszałka Województwa Śląskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Katowicach o uzgodnienie i zaopiniowanie skorygowanego projektu studium. RDOŚ 

uzgodnił oraz pozytywnie zaopiniował projekt studium, zaś Zarząd Woj. Śląskiego dokonał 

uzgodnień w trybie milczącej zgody. Tym samym projekt Studium został uzgodniony  

i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie liczne organy i instytucje. Według trybu 

określonego w przepisach, projekt studium aktualnie osiągnął fazę wyłożenia do publicznego 

wglądu. Z uwagi jednak na trwający stan epidemii nie ma możliwości wyłożenia tak 

obszernego dokumentu jakim jest projekt studium w tradycyjny i określony, w nadal 

obowiązujących przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sposób, 

bez ryzyka potencjalnego naruszenia trybu jego sporządzenia. Podobnie nie ma możliwości 

zorganizowania w tym czasie dyskusji publicznej, która musi być zorganizowana w trakcie 

wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego 

lub epidemiologicznego lub po zmianie przepisów, procedura zostanie wznowiona. 

W związku z obecną sytuacją, firma sporządzająca projekt studium zwróciła się  

o sporządzenie aneksu do umowy w zakresie terminu oraz podziału kwoty wynagrodzenia za 

aktualny etap procedury. Stosowny aneks do umowy został sporządzony w dniu  

6 czerwca br. Aneks wydłuża terminy związane z wyłożeniem i rozpatrzeniem uwag 

złożonych do projektu studium w trakcie wyłożenia do 15 października br. Końcowy termin 

zakończenia umowy nie ulega zmianie,    

- termin składania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję 

architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa, w związku ze stanem epidemii, został 

przesunięty o ok. trzy miesiące. W związku z tym został sporządzony aneks do Regulaminu 

konkursu, w którym dokonano zmiany terminu składania prac konkursowych, zmiany terminu 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu i otwarcia wystawy prac konkursowych oraz dyskusji 

pokonkursowej. Terminy te zostały ustalone odpowiednio: do 10 września br.,  

15 października br. i 29 października br. Zmiana regulaminu konkursu została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 maja br., a także zamieszczona  
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na stronie internetowej SARP O/Częstochowa wraz z Aneksem do Regulaminu Konkursu. 

Stosowna informacja została również zamieszczona w BIP UM. Każdy z 66 

zakwalifikowanych uczestników konkursu został zawiadomiony o zmianie terminów drogą  

e-mailową. W połowie maja br., informacja o zmianach terminów konkursu 

architektonicznego została także zamieszczona na e-sesji.  

 

Referat Zamówień Publicznych  

Zawarte umowy 

- 23 kwietnia z firmą „GEOPON” Maciej Wtorek z Zawiercia na usługę „Wykonania prac 

geodezyjnych” w dwóch częściach zamówienia: 

a/ cz. 1 - pomiary - cena oferty 36.500,00 zł, termin realizacji do 30 października br., 

wpłynęły 3 oferty, 

b/ cz. 2 - podziały - cena oferty 92.100,00 zł, termin realizacji do 30 listopada br., 

wpłynęły 3 oferty, 

- 29 kwietnia z firmą „Rafalin” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Blachowni na „Wykonanie 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz nakładek 

bitumicznych”, cena oferty 789.729,19 zł, termin realizacji do 1 grudnia br., wpłynęło  

7 ofert, 

- 30 kwietnia z Pracownią Inżynierską „Lambada” Sp. z o.o. z Tychów na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji i niezbędnych pozwoleń związanych  

z realizacją zadania oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla obiektów mostowych  

na terenie Gminy, w dwóch częściach zamówienia: 

a/ cz. 1 - dot. zadania „Budowa/przebudowa mostu nad Potokiem Czarna Struga w ciągu  

ul. Waryńskiego”, cena oferty 68.000,00 zł, termin realizacji do 7 grudnia br., wpłynęły  

3 oferty, 

b/ cz. 2 - dotyczy zadania „Budowa/przebudowa kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki 

Warty w ciągu ul. Świerkowej, cena oferty 65.000,00 zł, termin realizacji zadania  

do 7 grudnia br., wpłynęły 3 oferty, 

- 7 maja z P.H.U. „PROFI” Sławomir Łapeta z Myszkowa na usługę wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Paderewskiego, 
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Pawia, Strusia, Słowicza, Zacisze, Towarowa  oraz innych miejsc gdzie nie ma dostępu  

do wodociągu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w dwóch częściach zamówienia, 

a/ cz. 1 - budowa wodociągu w ul. Słowiczej, cena oferty 15.000,00 zł, termin realizacji - 

200 dni od daty podpisania umowy, wpłynęło 5 ofert, 

b/ cz. 2 - budowa wodociągu w ul. Paderewskiego- II etap, cena oferty 55.350,00 zł, 

termin realizacji 245 dni od daty podpisania umowy, wpłynęło 5 ofert, 

- 8 maja z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na zadanie „Przebudowa drogi  

w ul. Pogodnej na odcinku od nr 6 do posesji nr 15”,  cena oferty 173.354,91 zł, termin 

realizacji zadania do 30 czerwca br., złożono 7 ofert, 

- 22 maja z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GRETASPORT” Ilona Stańczyk  

z Dąbrowy Górniczej na zadanie „Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry  

w piłkę nożną”, cena oferty 2.664.180,00 zł, termin realizacji do 30 października br. 

wpłynęło 19 ofert, 

- 29 maja z firmą „Ecokube” Sp. z o.o. z Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych dla 

zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg 

gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica i Reymonta” -  

I etap oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, cena oferty 142.680,00 zł, termin realizacji  

do 10 grudnia br., wpłynęły 4 oferty, 

- 4 czerwca z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa na „Wykonanie remontów 

dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2020” dla II części zamówienia dot. wykonania 

bieżącej konserwacji dróg gruntowych, poprzez profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie 

istniejącej nawierzchni kruszywem, cena oferty 61.032,60 zł, termin realizacji  

do 27 listopada br. wpłynęło 5 ofert, 

- 8 czerwca z „TRMEW” Obrót S.A. z Warszawy na trzecią część zamówienia  dot. zakupu 

energii elektrycznej do 17 punków odbiorowych wymienionych w „Wykazie punktów 

odbioru energii elektrycznej obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie”, cena oferty 

907.953,18 zł, termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., wpłynęło 5 ofert, 

- 9 czerwca zostały zawarte umowy: 

a/  z TAURON Sprzedaż Sp. z o o. na realizację cz. 1 zamówienia dot. zakupu energii 

elektrycznej do 155 punktów odbiorowych wymienionych w „Wykazie punktów odbioru 

energii elektrycznej obiektów Gminy Myszków”, cena oferty 349.256,78 zł, termin 

realizacji od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., wpłynęło 5 ofert, 
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b/ z Innogy Polska S.A. w Warszawie na cz. 2 zamówienia dot. zakupu energii 

elektrycznej do 43 punktów odbioru dot. jednostek organizacyjnych Gminy i Miejskiego 

Domu Kultury, cena oferty 261.409,81 zł, termin realizacji zamówienia od 01.07.2020 r. 

do 30.06.2021 r., wpłynęło 5 ofert, 

c/ z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa  na realizację cz. 4 zamówienia dot. zakupu 

energii elektrycznej do 44 punktów odbiorowych obiektów organizacyjnych i spółek 

Gminy Myszków, cena oferty 38.142,35 zł, termin realizacji zamówienia od 01.07.2020 r.  

do 30.06.2021 r., wpłynęły 4 oferty, 

- 10 czerwca z firmą Hucz Spółka z Boronowa na zadanie „Wykonanie remontów dróg 

gruntowych w 2020 r.” w cz. 1 zamówienia dot. bieżącej konserwacji dróg gruntowych 

poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, cena oferty 283.849,54 zł, 

termin realizacji 120 dni od daty zawarcia umowy, wpłynęły 4 oferty, 

- 24 czerwca z P.H.U. ARGO” Arkadiusz Góra z Lisowa na zadanie ”Przebudowa drogi  

w zakresie budowy chodnika w ul. Gruchla”, cena oferty 162.559,20 zł, termin realizacji  

do 29 września br., wpłynęło 12 ofert. 

 

Unieważnione postępowania  

- 17 czerwca na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego dot. 

„Budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP3”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie, 

- 23 czerwca na realizację zadania „Budowa drogi w ul. Nierada” w ramach zadania 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych.  

W postępowaniu złożono 11 ofert. Z uwagi na COVID-19 Zamawiający 15 maja zwrócił się  

z wnioskiem do Wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni, ponadto 

wezwał do wyjaśnienia trzech wykonawców w sprawie rażąco niskiej ceny. W wyniku 

postępowań ośmiu wykonawców nie wyraziło zgody na wydłużenie terminu związania 

ofertą, jedna oferta została odrzucona z powodu braku wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej 

ceny, w przypadku dwóch wykonawców, w ramach postępowania wykazano, że oferty 

zawierały rażąco niską cenę.  Tym samym, wykazano, że wszystkie złożone oferty podlegają 

odrzuceniu i postępowanie musiało zostać unieważnione.  
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Wszczęte postępowania 

- na realizację zadania „Oświetlenie w ul. Koziegłowskiej”, termin składania ofert minął  

25 maja, złożono 10 ofert, 

- na wykonanie usługi ”Zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

miasta Myszkowa w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”, 

termin składania ofert do 15 lipca br., do g. 10:00, 

- w dniu dzisiejszym. zostało ponownie wszczęte postępowanie na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dot. zadania „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie”, termin składania ofert do 

dnia 07.07.2020 r. do godz. 10:00.   

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- do 22 czerwca podpisano 55 umów w ramach gminnego projektu dot. wymiany pieców c.o. 

na ekologiczne. W sumie złożonych zostało 197 wniosków, kwota dotacji na ten rok to  

445 tys. zł., która zabezpieczy ok. 110 wymian, 

- 29 maja zakończono pierwsze koszenie pasów drogowych i wskazanych terenów zielonych. 

Usługę realizuje spółka gminna SANiKO, wyłoniona w ramach zapytania ofertowego, 

- 30 maja firma F.P.H.U. „SZANTA” Klaudiusz Grochola ze Świętochłowic zakończyła 

nasadzanie 30 sztuk drzew na terenach szkół podstawowych nr 5 i 6, 

- 29 maja w ramach zapytania ofertowego, wyłoniono firmę  F.P.H.U. ‘SZANTA” Klaudiusz 

Grochola ze Świętochłowic, na wykonanie usługi wymiany piasku z atestem  

w piaskownicach oraz pod urządzeniami na placach zabaw należących do Gminy, cena 

usługi 11.992,50 zł, termin realizacji do 30 czerwca br., złożono dwie oferty, 

- na bieżąco prowadzone są prace pielęgnacyjne i porządkowe na  gminnych terenach 

zielonych,  prace wykonywane są przez pracowników gospodarczych miasta, 

- zostały zintensyfikowane kontrole w zakresie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaniżonej ilości osób zadeklarowanych.  

W przypadku potwierdzenia takich nieprawidłowości, wszczynane są stosowne postępowania 

w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ordynacji podatkowej  

i w konsekwencji nalicza się opłatę za okres zamieszkiwania w wysokości jak dla stawki za 

niesegregowane odpady. 
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Wydział Rozwoju Miasta 

- wniosek o dofinansowanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” – 

II etap przeszedł pozytywnie ocenę formalną, wniosek pozostaje w ocenie merytorycznej, 

- 28 lutego w ramach projektu „Razem bezpieczniej”, został złożony wniosek pn. 

„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację przejść dla pieszych  

w Gminie Myszków”. Wnioskowana kwota to 100 tys. zł., wartość zadania 164 tys. zł. 

Wniosek przeszedł pozytywnie etap wojewódzki, obecnie jest na etapie oceny w MSWiA, 

- 31 marca została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi  

w ul. Nierada”, wartość dofinansowania to 4.109.396,36 zł, 

- 27 kwietnia i 28 maja zostały podpisane umowy o sfinansowanie projektu „Zdalna szkoła+” 

na kwotę 79.899,78 i 104.994,00 zł na zakup 47 i 69 laptopów wraz z oprzyrządowaniem dla 

uczniów myszkowskich szkół (łącznie 116 laptopów na kwotę blisko 185 tys. zł), 

- trwa aktualizacja dokumentacji (audyty, projekt) oraz listy uczestników projektów  

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

w Gminie Myszków” oraz „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na 

terenie Gminy Myszków”, 

- projekt "Ergonomia w pracy" przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jest na etapie 

negocjacji. Dofinansowanie wynosi 88,00%, tj. 371.910,00 zł. 

 

Referat Promocji, Kultury i Sportu 

Z powodu COVID-19 oraz nowymi harmonogramami działań, w dalszym ciągu 

podpisywane są umowy na przyznane dofinansowania dla stowarzyszeń.  

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji  

Inwestycje 

Droga przy Urzędzie Skarbowym 

Dysponujemy zgodą właściciela prywatnej działki przy Urzędzie Skarbowym  

na umieszczenie na niej otwartego rowu odwadniającego. Projektant wystąpił do Wód 

Polskich o pozwolenie wodno-prawne na włączenie do rowu melioracyjnego. Ze względu  

na COVID-19 podpisaliśmy aneks przedłużający termin wykonania projektu do 30.09.2020 r.  
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych -  

II etap - ul. Szpitalna II i III etap (od ul. Mała Szpitalna do granic miasta) 

Roboty budowlane są na ukończeniu, jednak termin zakończenia ulegnie przesunięciu  

ze względu na prace prowadzone przez PSG. W wyniku przeprowadzonej doraźnej kontroli 

przez Urząd Wojewódzki dokonano zwrotu części środków dofinansowania ze względu  

na mniejszy zakres projektu.   

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

oraz przebudową oświetlenia ulicznego  

Zakończono roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Klonowej, łącznika pomiędzy 

ul. Sadową i  ul. Klonową a także drogi w ul. Sadowej. Wykonawca kompletuje dokumenty 

i przygotowuje się do odbioru końcowego robót budowlanych. Umowny termin zakończenia 

wykonywania przedmiotu umowy: 30 października br. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg 

gminnych – II etap. Droga przy ZSP nr 5 

28 maja br. dokonano odbioru końcowego kompletnej dokumentacji projektowej wraz  

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pod nazwą 

"Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej związanej z przebudową drogi osiedlowej 

ul. Sikorskiego przy ZSP nr 5” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap". 

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych obejmujących m.in. wzmocnienie 

słabego podłoża pod warstwy konstrukcyjne miejsc parkingowych, zabezpieczenie sieci 

elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., a także sieci 

ciepłowniczej na podstawie warunków wydanych przez Myszkowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową, w wyniku negocjacji cenowych wartość umowy z wykonawcą robót 

budowlanych uległa zwiększeniu o kwotę brutto: 48.622,76 zł. Zmianie uległ też termin 

wykonania przedmiotu umowy, który ostatecznie został ustalony do dnia 30 czerwca br. 

Rozwój bazy mieszkaniowej 

Na wniosek wykonawcy prac projektowych aneksem do umowy (aneks nr 1 z dnia 

03.06.2020r.) zmieniony został termin przedłożenia przez Wykonawcę projektu 

koncepcyjnego do dnia 16.06.2020 r. Po wcześniejszej weryfikacji projektu koncepcyjnego 

został on przekazany przez Zamawiającego w/w terminie. Umowny termin wykonania 

przedmiotu umowy tj. do dnia 14.sierpnia br. pozostał bez zmian. 
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Utwardzenie drogi Rymarskiej, Górniczej, Murarskiej -  w zakresie Rymarskiej 

Problemy z podziałem działek zajmowanych pod inwestycję wymusiły wydłużenie terminu 

zakończenia prac projektowych, które przesunięto aneksem na dzień 31 sierpnia br.  Trwają 

prace projektowe. 

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od nr 12E do ul. Malinowej).  

W zakresie budowy drogi w ulicy Topolowej  wraz z budową kanalizacji deszczowej.  

Projektant wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodno-prawne na przejście z inwestycją  

w rejonie rowu odwadniającego. W Wodach Polskich procedury się przeciągają ze względu  

na epidemię COVID-19. Z tego względu podpisany został aneks do umowy przesuwający 

termin zakończenia projektu do 31 października br. Trwają prace projektowe. 

Strzelnica w powiecie 

Projektant złożył wniosek o pozwolenie na budowę, ale ze względu na epidemię COVID-19 

podpisany został aneks do umowy, przesuwający termin zakończenia projektu do 15 lipca br. – 

oczekujemy na pozwolenie na budowę. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg 

ul. Krasickiego i ul. Wolności 

W terminie składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego w ramach powiatowego zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Przebudowa 

drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku  

ok. 8,5 km", tj. do dnia 23.03.2020 r. do godziny 10.00 nie została złożona żadna oferta  

w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Po zmianach dokonanych  

w budżecie Powiatu Myszkowskiego i Gminy Myszków postępowanie przetargowe  

na wykonanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego będzie 

ogłoszone przez PZD ponownie, ale tym razem z terminem opracowania dokumentacji 

projektowej do roku 2021. 

Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Trwają uzgodnienia z właścicielami sieci podziemnych (ZWiK Sp. z o.o., PSG, TAURON) 

dot. skoordynowania robót budowlanych w ramach gminnej inwestycji. 

Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa 

4 czerwca br. zostało wysłane pismo do Wykonawcy, informujące o odstąpieniu od umowy  

przez Gminę Myszków. 
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Przebudowa treningowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną 

27 maja br. został przekazany teren budowy. Wykonawca rozpoczął budowę boiska  

od wykonania robót polegających na wytyczeniu boiska, ściągnięcia humusu i korytowania 

pod warstwy konstrukcyjne płyty boiska. 

Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta 

Myszkowa 

Dnia 08.06.2020 r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych polegających na likwidacji 

rozlewiska w ul. Wroniej w Myszkowie, zrealizowanych przez firmę Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane INŻBUD Zygmunt Celeban z Koziegłów. Wartość robót  

19.851,71 zł. 

Budowa przepustu w cieku wodnym Stuła w ciągu ul. Bocianiej wraz z montażem barier 

ochronnych 

Na wniosek Wykonawcy aneksem do umowy przesunięto termin opracowania dokumentacji 

do 31 lipca br. 5 czerwca br. Wykonawca przedłożył w Starostwie Powiatowym 

dokumentację projektową w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego 

wraz z budową infrastruktury technicznej 

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Trwa przebudowa sieci 

elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty brukarskie. 

Budowa drogi w ulicy Ogrodowej 

Zakończono roboty budowlane obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

sieci wodociągowej. Trwają roboty brukarskie oraz prace związane z remontem mostu na 

końcowym odcinku ul. Ogrodowej. 

Przebudowa drogi w ulicy Pogodnej na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 15 

W dniu 08.05.2020r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Wykonawcą 

zostało P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz MIKA ul. Grabińska 8 42-283 Boronów za cenę 

173.354,91 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane komisyjnie w dniu 19.06.2020r. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg 

gminnych - IV etap. Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich 

Na połowie drogi w ul. Batalionów Chłopskich (od drogi wojewódzkiej) została ułożona 

warstwa ścieralna mieszanki mineralno - asfaltowej. Na przedmiotowym odcinku drogi trwają 

również prace wykończeniowe i porządkowe. 
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Bieżące utrzymanie 

Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2020 

Rozpoczęto wykonanie 1 części zadania polegającej na bieżącej konserwacji dróg 

gruntowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Bieżąca konserwacja 

dróg została rozpoczęta w: ul. Folwarcznej, ul. Żareckiej – Żniwnej oraz ul. Nierada. 

W ramach tego samego zadania rozpoczęto wykonanie 2 części zadania polegającej  

na profilowaniu, zagęszczeniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem. Obecnie 

trwają prace na: odcinku ul. Armii Krajowej, Zielonej, Ceramicznej od 9b do 11e, Rolniczej, 

Wesołej, Hutników, Ustronie, Chabrów, Bocznej i Projektowanej. 

Dostawa oznakowania pionowego 

 24 marca br. podpisano umowę z firmą - Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej DROG-MOL 

Wiesław Molik z Pyrzowic na dostawę oznakowania pionowego. Umowa realizowana będzie 

sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, do 30 listopada br. Pierwsze zamówienie 

na podstawie umowy zostało złożone w dniu 8 maja br.  

Oznakowanie poziome 

W dniu 12.06.2020 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków 

zapytanie ofertowe na odnowę istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego  

na sieci dróg gminnych w Myszkowie w 2020 r. W wyznaczonym terminie zostało złożonych  

9 ofert. Gmina Myszków udzieli zamówienia firmie MK DROGI Michał Kołodziejczyk  

z Żarek Letniska, ponieważ firma ta złożyła ofertę o najniższej cenie, w postępowaniu  

w którym głównym kryterium wyboru oferty była cena ofertowa. Termin wykonania zadania 

do 27.08.2020 r.  

 

Inne 

Rower Miejski 

W celu uzupełnienia transportu publicznego oraz poszerzenia oferty turystycznej w Powiecie 

Myszkowskim na terenie Gminy Myszków i Gminy Żarki, w dniu 12 marca br. obie Gminy 

zawarły umowę z firmą Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie usługi 

polegającej na uruchomieniu systemu rowerów miejskich. Wartość umowy ogółem  

to 157.440,00 zł brutto (w tym płatność z budżetu Gminy Myszków: 78.720,00 zł). Gmina 

Myszków i Gmina Żarki zwróciły się do Starosty Myszkowskiego z prośbą o dofinansowanie 

realizacji usługi w ogólnej kwocie brutto: 50.000,00 zł (dofinansowanie po 25.000,00 zł  
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dla każdej z gmin). Stosowne umowy o dofinansowanie zostały złożone w miesiącu czerwcu 

w Starostwie Powiatowym. System rowerów miejskich w obu gminach nosi wspólną nazwę 

„Jurajskie Rowery" i obejmuje cztery stacje rowerowe (po dwie stacje na terenie każdej  

z gmin) oraz po osiem rowerów na każdą ze stacji, w sumie 32 rowery. Na terenie Gminy 

Myszków lokalizacja stacji rowerowych to Plac Dworcowy i kompleks rekreacyjny "Dotyk 

Jury". Pierwotny termin realizacji usługi: 01.05.-31.08.2020 r., jednak w związku  

z wystąpieniem COVID-19 i nałożonymi ograniczeniami sanitarnymi mającymi wpływ  

na swobodne poruszanie się ludzi, w dniu 20 kwietnia br. umowa z wykonawcą została 

zmieniona w zakresie terminu uruchomienia i korzystania z systemu tj. od 1 czerwca  

do 30 września br. W zmienionym terminie system został uruchomiony i obecnie  

z "Jurajskich Rowerów" mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 

 

Inne 

Uczniowie, którym żywienie w szkołach i przedszkolach finansuje MOPS, a którzy w czasie 

zawieszenia zajęć nie mogli korzystać z posiłków w szkole czy przedszkolu, otrzymali 

artykuły żywnościowe w formie paczek. Paczki były dostarczane 3-krotnie samochodem 

należącym do Urzędu Miasta w miesiącach kwiecień-czerwiec. Paczki otrzymało 203 dzieci: 

50 w przedszkolach i 153 w szkołach. 

Dwukrotnie MOPS we współpracy ze Strażą Miejską oraz Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 

Dobroczynnym, przeprowadzili akcję rozwożenia żywności w ramach programu FEAD. 

 

 


