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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 01.04. do 06.05.2021 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 oraz procedury 

dotyczące naliczania opłat adiacenckich,  

- realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego, 

- wydawane są zaświadczenia dla osób, które wpłaciły opłatę jednorazową za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego, w celu złożenia wniosku do Sądu Rejonowego  

w Myszkowie o wykreślenie roszczeń, 

- wydawane są zaświadczenia z urzędu lub na wniosek, dotyczące wysokości opłat 

przekształceniowych pozostałych do spłaty oraz okresie ich wnoszenia dla osób, na rzecz 

których zostały wyodrębnione lokale mieszkalne, lub które nabyły nieruchomości objęte 

przekształceniem po 01.01.2019 r., 

- w programie księgowym WYDRA zakładane są nowe konta dla nowych właścicieli 

zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników 

wieczystych, 

- sporządzane są przypisy dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Myszków oraz z tytułu opłat 

rocznych i jednorazowych opłat przekształceniowych. 

 

Regulacja stanów prawnych 

- do Urzędu Miasta wpłynęły 3 decyzje o nabyciu przez Gminę Myszków nieruchomości 

zajętych pod drogi gminne w ul. Nierada i Strugi, 

- do Wojewody Śląskiego złożono 10 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

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

i ul. Strugi, 
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- trwa wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Myszków w związku 

z decyzją o realizacji inwestycji drogowych  dot. budowy drogi gminnej w ul. Zamenhoffa, 

- do Starostwa Powiatowego w Myszkowie złożony został wniosek o założenie księgi 

wieczystej na działkę drogową zajętą pod drogę gminną w ul. Żelisławickiej, 

- do Wojewody Śląskiego złożone zostały wnioski o komunalizację działek stanowiących pas 

drogowy w ul. Działkowców i Jaśminowej, 

- do Urzędu Miasta wpłynęły 2 decyzje o nabyciu przez Gminę Myszków w drodze 

komunalizacji dróg gminnych  dot. ul. Wroniej i Pohulańskiej. 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

Trwa procedura sporządzania III edycji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. Wobec kolejnego negatywnego 

stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Poznań, 

nakazującego wprowadzenia do studium zakazu zabudowy terenów szczególnego zagrożenia 

powodzią, po raz trzeci wystąpiono o uzgodnienie skorygowanego wg zaleceń RZGW 

projektu studium, wprowadzając żądany zapis o następującej treści: Obowiązuje zakaz 

zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o p=1% i p=10% z wyjątkiem 

przebudowy, nadbudowy i rozbudowy wyłącznie na cele mieszkaniowe pod warunkiem 

ograniczenia strat powodziowych i zachowaniem bezpieczeństwa. W przedłużonym do dnia 

21 kwietnia terminie, wpłynęły wnioski dwóch radnych w odniesieniu do złożonych  

do projektu studium uwag. Termin spotkania z udziałem Radnych i Głównego projektanta 

studium został ustalony na dzień 25 maja. Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej. 

 

Referat Zamówień Publicznych 

Postępowania, w których zostały zawarte umowy 

- 5 maja br. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach 

zadania pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników z firmą 

RAFALIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Blachowni. Termin wykonania umowy od dnia 

zawarcia umowy do 30.11.2021 r., wpłynęły 2 oferty, cena wybranej oferty: 72 481,44 zł. 

Wszczęte postępowania 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na wykonanie zamówienia Modernizacja oświetlenia ulicznego  
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w Gminie Myszków – II etap. Termin składania ofert do 11.05.2021 r., termin wykonania 

zamówienia: 15.10.2021 r., 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa -  

ul. Słowicza. Wpłynęło 6 ofert, w dniu 04.05.2021 r. został dokonany wybór 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez MAT-BUS Grzegorz Matyja z Żarek.  

Termin wykonania zamówienia 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, cena wybranej oferty:  

38 376,00 zł, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa – 

ul. Boczna. W terminie składania ofert, tj. do 14 kwietnia br. zostało złożonych 5 ofert. 

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na wykonanie przebudowy drogi w zakresie budowy ciągu  

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca w Myszkowie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.  

W terminie składania ofert, tj. do 15 kwietnia br., zostało złożonych 9 ofert. Termin 

wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii 

elektrycznej (postępowanie składa się z czterech części zamówienia). Termin składania ofert 

do 10.05.2021 r., do godz. 10:00, termin wykonania zamówienia (dla czterech części 

zamówienia) od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r., 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na dostawę mebli biurowych wraz z montażem krzeseł ergonomicznych, 

podnóżków oraz podstawek pod dokumenty na potrzeby projektu pn. Ergonomia  

w pracy. Termin składania ofert upłynął 04.05.2021 r., wpłynęło 8 ofert, termin wykonania 

zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  

na potrzeby Gminy Myszków – z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy. Termin 
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składania ofert 07.05.2021 r. do godz. 10:00, termin wykonania zamówienia 12 miesięcy  

od dnia zawarcia umowy, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa  

– ul. Projektowana. termin składania ofert do 06.05.2021 r., do godz. 10:00, termin 

wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, 

- prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na remont następujących mostów w ramach czterech części zamówienia:  

część 1 zamówienia - Remont obiektu mostowego M 07 zlokalizowanego w ciągu  

ul. Piłsudskiego; część 2 zamówienia - Remont obiektu mostowego M 12 zlokalizowanego  

w ciągu ul. Olszowej; część 3 zamówienia – Remont obiektu mostowego M 05 

zlokalizowanego w ciągu ul. ks. Prałata Skrzeka; część 4 zamówienia – Remont obiektu 

mostowego K 10 (kładka dla pieszych) zlokalizowanego w ciągu ul. Kościuszki. Termin 

składania ofert do 24 maja 2021 r. do godz. 11:00, termin wykonania zamówienia (dla 

czterech części zamówienia) 160 dni od dnia zawarcia umowy. Przygotowanie 

przedmiotowego postępowania zostało zakończone 16.04.2021 r. zatwierdzeniem SWZ  

i zaplanowane do wszczęcia w dniu 19.04.2021 r. 

Z przyczyn niezależnych od zamawiającego, wszczęcie postępowania planowane jest na dzień 

dzisiejszy z powodu awarii Platformy Urzędu Zamówień Publicznych e-Zamówienia, która 

jest jeszcze w trakcie budowy, ale przed całkowitym ukończeniem projektu służy przede 

wszystkim do planowania i wszczynania postepowań. Zgodnie z nowym Prawem zamówień 

publicznych postępowanie w trybie podstawowym wszczyna się poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) przypisanego  

do Platformy e-Zamówienia i dlatego zamawiający był zmuszony do oczekiwania  

na usunięcie awarii tej Platformy, która skutkowała brakiem możliwości zamieszczania 

ogłoszeń o zamówieniu. Zamawiający począwszy od dnia 19.04.2021 r. aż do dnia 

04.05.2021 r. podejmował stosowne działania informacyjne (rozmowy telefoniczne, 

trzykrotne zgłoszenia awarii) i ponaglające w zakresie usuwania awarii przez informatyków 

Urzędu Zamówień Publicznych i wykonawcę projektu budowy Platformy e -Zamówienia.  

W dniu 05.05.2021 r. zostaliśmy poinformowani telefonicznie o usunięciu awarii, która 

uniemożliwiała przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, oraz o jej 

przyczynie - braku powiązania informatycznego tekstu planu postępowań o udzielenie 
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zamówień Gminy Myszków na 2021 r. zamieszczonego na Platformie e-Zamówienia  

z tekstem wprowadzanego ogłoszenia o zamówieniu, 

- w dniu dzisiejszym planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym na Przebudowę i rozbudowę strzelnicy sportowej  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strzelnica w powiecie. Termin składania ofert  

do 24.05.2021 r., do godz. 10:00, termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy  

do dnia 15.11.2021 r. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- zawarto 26 umów udzielenia dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe 

proekologiczne w programie gminnym, 

- w okresie od 1 lutego zostało złożonych za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej 16 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania oraz  

18 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania w ramach programu „Czyste 

powietrze”. Gmina Myszków wypełnia mieszkańcom wnioski w ramach zawartego 

porozumienia i przekazuje je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Komunalnej w Katowicach, 

- otrzymaliśmy informację z WFOŚiGW w Katowicach o podjęciu decyzji o dotacji  

do wymiany dachów zawierających azbest. Wnioski należy składać do dnia 12 maja br., 

informacja znajduje się na naszej stronie internetowej, 

- zawarto umowę na ekspertyzę - badanie materiału nawiezionego na działce 7117 przy  

ul. Kościuszki w Myszkowie oraz określenie zgodności bądź braku zgodności dokonania 

nawiezienia materiału z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  

i przepisami z Biurem Badawczo Projektowym Geologii i Ochrony Środowiska GEOBIOS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, na kwotę 2.460,00 zł w związku z postępowaniem  

w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 7117 przy ul. Kościuszki  

w Myszkowie, 

- coraz więcej prowadzonych jest spraw w trybie art. 26 ustawy o odpadach w związku  

z nagromadzeniem przez właścicieli nieruchomości lub innych posiadaczy odpadów  

w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Postępowania kończą się wydaniem decyzji 

nakazujących usunięcie odpadów, które zaskarżane są utrzymywane w mocy, jednakże 

wyegzekwowanie obowiązku wynikającego z decyzji w większości przypadków jest 

utrudnione i długotrwałe, pomimo prowadzonych postępowań egzekucyjnych,   
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- 23 kwietnia została zawarta umowa na: „Wykonanie usługi związanej z wykonaniem prac 

polegających na likwidacji tzw. „dzikich wysypisk śmieci” znajdujących się na terenach 

należących do Gminy Myszków poprzez wykonanie czynności zebrania, załadunku na środek 

transportu, transportu w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa” z P.U.K. SANiKO Sp. z o. o. w Myszkowie na kwotę: 

20.400,00 zł, 

- w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej  

na pielęgnacji wiosennej i jesiennej skwerów zlokalizowanych na terenie gminy Myszków,  

w dniu 29 kwietnia br. została wybrana oferta złożona przez firmę PPHU „Szanta”  

ze Świętochłowic w kwocie 21.650,00 zł, złożono 2 oferty,  

- za pomocą strony internetowej, mieszkańcy zgłosili usterki dotyczące m.in.: awarii 

oświetlenia, poprawy nawierzchni dróg czy sprzątnięcia odpadów komunalnych z pasów 

drogowych. Usterki były załatwiane w możliwie najkrótszym czasie, 

- na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na terenie miasta Myszkowa przez 

pracowników gospodarczych Urzędu Miasta,  

- od 26 kwietnia P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wykonuje kolejne mechaniczne zamiatanie ulic 

na terenie naszego miasta, 

- wartość kar umownych naliczonych w I kwartale 2021 r. za naruszanie postanowień umowy 

dla wykonawcy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach wyniosła 

300.000 zł,  

- w miesiącu maju Operator w ramach podpisanej umowy na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych będzie świadczył usługę mycia pojemników. Wszelkie informacje 

udostępniono na stronie internetowej UM, 

- zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o informacje związane z podrzucaniem 

odpadów komunalnych i innych odpadów do altan śmietnikowych. Obserwujemy bardzo 

duże ilości odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w altanach np. 

z restauracji czy z warsztatów samochodowych, co powoduje zwiększenie masy strumienia 

odpadów, za których odbiór i zagospodarowanie płacą mieszkańcy Myszkowa. Zwracamy się 

również o składanie deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi  

na bieżąco, zarówno pierwszych deklaracji jak i wszelkich zmian do nich, by nie było 

konieczności wszczynania postępowań w stosunku do osób, które tego obowiązku nie 

dopilnowały, 
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- w miesiącach marcu i kwietniu we wszystkich przedszkolach w 37 grupach (osobno dla 

każdej grupy ze względu na pandemię) zostały przeprowadzone spektakle ekologiczne 

dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz czystego powietrza. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej 

- od 1 kwietnia  br. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

2021, obecnie stosowane są dwie metody spisu tj. samospis internetowy oraz spis przez 

infolinię. Na chwilę obecną 13 rachmistrzów czeka na podpisanie umów z GUS, rozpoczną 

oni pracę na początku maja, 

- w dniach 26-30 kwietnia br. wszystkie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Myszków zajęły się dystrybucją maseczek pochodzących z Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Mieszkańcom przekazano 52 300 maseczek. 

 

Wydział Rozwoju Miasta 

- 21 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w Konkursie Ministra 

Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021”. Wartość zadania to 1 046 472,32 zł, 

dofinansowanie: 836 947.20 zł (79,98 %), wkład własny 209 525,12 zł, 

- na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania  w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg znalazły się: 

• na poz. 10 - Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy 

oświetlenia ulicznego.  

• na poz. 20 - Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej  

i kanalizacji deszczowej, 

- 7 kwietnia br. wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

13 742 064,00 zł, 

- 29 kwietnia br. wpłynęła pierwsza transza środków w wysokości 400 000,00 zł,  

na realizację zadania „Strzelnica w powiecie 2021”, 

- w dalszym ciągu mają miejsce rezygnacje mieszkańców z udziału w projekcie 

„parasolowym”, co powoduje zagrożenie dla realizacji projektu (brak możliwości ogłoszenia 

przetargu na zakup pieców bez ostatecznego zamknięcia listy uczestników). 
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Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 

Inwestycje 

 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg 

gminnych – IV etap – budowa drogi w ul. Batalionów Chłopskich” 

31 marca br. podpisano z wykonawcą robót budowlanych protokół odbioru końcowego. Trwa 

rozliczanie zadania inwestycyjnego.  

„Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, 

Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie”.  

Trwa procedura sprawdzania dokumentacji projektowej, przekazanej przez projektanta,  

na budowę/przebudowę kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu  

ul. Świerkowej. 

„Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap I” 

12 kwietnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. Trwa rozliczanie zadania 

inwestycyjnego. 

„Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego – I i II etap” 

Pismem z dnia 16 kwietnia br. Starosta Myszkowski wyraził zgodę na realizację robót 

budowlanych dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego podczas realizacji 

zadania powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda  

w m. Myszków-Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km”. 

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

barier ochronnych”  

Pismem z dnia 21.04.2021 r.  Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego, odbiór nastąpił 29 kwietnia br. 

„Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz 

budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji budżetu 

partycypacyjnego” 

20 kwietnia 2021 r. projektant przesłał projekt dotyczący proponowanych zmian przez 

wnioskodawców i przedstawicieli MOSiR do koncepcji projektu budynku klubowego  

z zagospodarowaniem terenu stadionu przy ul. Pułaskiego. Propozycje zostały przekazane 

wnioskodawcom, zgłoszono kolejne uwagi. 
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„Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego” 

W ramach ww. zadania inwestycyjnego w trakcie przygotowywania jest OPZ na zlecenie 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową oświetlenia 

przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Myszkowie.  

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków – II etap” 

W dniu 11 marca 2021 r. zostało wszczęte postepowanie. Termin składania ofert został 

przedłużony do 11 maja br. Czekamy na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego  

w zakresie zmiany projektu. 

Budowa oświetlenia w ulicy Zielona 

Po spotkaniach Tauron zobowiązał się do realizacji oświetlenia. Warunkiem jest wyrażenie 

przez wszystkich właścicieli posesji pisemnej zgody na lokalizację słupów i podwieszenie 

sieci napowietrznej na ich działkach.  Planowany przebieg oświetlenia po lewej stronie drogi 

od wjazdu z ul. Sucharskiego. Po wczorajszym spotkaniu w terenie z przedstawicielem 

Tauron, w trakcie uzgadniania są zapisy dotyczące szczegółów zrealizowania przedmiotowej 

budowy oraz innych kwestii związanych z oświetleniem na terenie gminy. 

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789  

w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego,  

w zamian za likwidacje przejazdu kolejowego drogowego kat.  A w km 256,551 linii 

kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej”.  

Trwa procedura uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

 

Bieżące utrzymanie 

Dostawa oznakowania pionowego 

W dniu 09.04.2021r. przeprowadzono rozeznanie rynku dot. dostawy znaków drogowych 

pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych  

do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2021r. w ramach którego 

wyłoniono Wykonawcę ww. zadania. Firma WIMED Sp. z o.o., Sp. k. z Tuchowa, 

przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku został 

zatwierdzony w dniu 13.04.2021r. Obecnie Gmina jest w trakcie zawierania umowy  

z Wykonawcą. Umowa realizowana będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie każdorazowych zamówień składanych pisemnie, faksem lub  

e-mailowo do 30.11.2021r.  
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Studium Transportowe Gminy Myszków 

W dniu 14.04.2021r. dokonano odbioru końcowego części opracowania pn. Studium 

Transportowe Gminy Myszków – Etap II – Plan rozwoju sieci drogowej. Część II Model 

ruchu wraz z prognozą, analizy, wnioski i rekomendacje. Aktualnie jesteśmy w trakcie 

organizacji spotkania z Radą Biznesu oraz Radą Miasta Myszkowa mającego na celu 

prezentację przeprowadzonych badań oraz analiz. Spotkanie zostało zaplanowane  

na 25 maja br. 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 

W dniu wczorajszym wykonano przegląd gwarancyjny drogi w ulicy Zielona. Wykonawca 

zobowiązał się do poprawy nawierzchni do końca maja br. 

Barierki w ulicy Czarnieckiego 

Po przeprowadzeniu przetargu na bieżące utrzymanie dróg, zasadne będzie ustawienie 

barierki w ulicy Czarnieckiego, nie wcześniej jednak niż w III kwartale br. 

 

Różne 

Podłączenia do kanalizacji: 

- ul. Żytnia-Kościuszki - 52 sięgacze, 26 podpisanych umów (+1 umowa w stosunku  

do poprzedniego sprawozdania), 

- ul. Klonowa-Sadowa - 73 sięgacze, 9 podpisanych umów (+1 umowa w stosunku  

do poprzedniego sprawozdania), 

- ul. Poprzeczna i Słowackiego – 2 nowe podłączenia w miesiącu kwietniu. 

Spółka ZWiK na bieżąco informuje mieszkańców z ul. Kościuszki, Żytnia, Klonowa, Sadowa 

o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy dostali informację  

w formie papierowej oraz telefonicznie. 

Podłączenia wodociągowe: 

- ul. Reja – nadal nikt nie podłączył się. 


