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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 05.05. do 30.06.2022r. 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyk 

gospodarka  nieruchomościami 

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

nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe 

związane z regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz procedury dotyczące opłat 

adiacenckich, 

 - realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego oraz wydawane są zaświadczenia dla tych osób, 

- zakładane są nowe konta dla nowych właścicieli, zobowiązanych do wnoszenia opłat 

przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników wieczystych, 

- 12 maja została zawarta umowa na sprzedaż nieruchomości przy ul. 1 Maja na rzecz Trafta 

Spółka z o.o., 

- zgodnie z zawartą umową, sporządzono zlecenie dla rzeczoznawcy na wykonanie operatów 

szacunkowych, 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne  

- do Wojewody Śląskiego złożono 10 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych pochodzących od osób fizycznych w ulicach: 8 Marca, Nadrzecznej i Kamiennej, 

- w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do regulacji stanu 

prawnego, 17 maja i 15 czerwca odbyły się okazania granic dróg gminnych, działek  

w ul. Wyszyńskiego, ul. Modrzejowskiej i ul. Smudzówka, 

Referat Zamówień Publicznych 

zawarte umowy 

- 6 maja br. na zadanie „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych  

w miejscach wymagających napraw” w dwóch częściach zamówienia: 

a/cz.1. z P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa na mechaniczne profilowanie dróg 

gruntowych, cena wybranej oferty 130.380,00zł., termin realizacji umowy do 30 listopada br., 

złożono cztery oferty, 

b/ z firmą „BRUKPOL BIS” Paweł Kruz z Mysłowa na remont nawierzchni  

w ul. Ceramicznej i Folwarcznej, cena wybranej oferty 75.282,96zł, termin realizacji umowy 

do 30 czerwca br., wpłynęło sześć ofert, 
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- 17 maja z ONE S.A. z Warszawy na realizację drugiej części zamówienia dot. „Zakupu 

energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej” dla 36 punktów odbiorowych, cena 

oferty 352.159,71zł, okres realizacji umowy 01.07.2022r. - 30.04.2023r., złożono trzy oferty, 

-18 maja z firmą Skateparki.pl Paweł Głyda ze Zgierza na zadanie „Budowa/przebudowa 

skateparku w Myszkowie”, cena wybranej oferty 664.200,00zł, termin realizacji 150 dni  

od daty zawarcia umowy, wpłynęła jedna oferta, 

- 20 maja z Pocztą Polską S.A. z Warszawy na świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków z wyłączeniem jednostek 

organizacyjnych Gminy, cena oferty 255.001,72zł, termin realizacji od 01.06.2022r.  

do 31.05.2023r., złożono jedną ofertę, 

- 25 maja z ONE S.A. z Warszawy na zakup energii elektrycznej dla pierwszej części 

zamówienia dot. 155 punktów odbiorowych obiektów Gminy Myszków, cena oferty 

1.455.217,57zł, termin realizacji do 30.04.2023r., wpłynęły dwie oferty, 

- 25 maja z firmą BITUM Sp. z o.o. z Lublińca na remonty cząstkowe nawierzchni 

bitumicznych jezdni i chodników dot. ulic: PCK, Rynek, Azaliowa, Cmentarna, cena oferty 

877.521,52zł, termin realizacji do 150 dni od daty zawarcia umowy, złożono pięć ofert, 

- 26 maja z firmą KORBUD Zdzisław Madej z Wiślicy  na przebudowę kładki dla pieszych 

w ul. Wierzbowej, cena oferty 952.178,18zł, termin realizacji 180 dni od daty zawarcia 

umowy, złożono pięć ofert, 

- 9 czerwca z firmą KADJA Sp. z o.o. z Zawiercia na zadanie „Rozwój bazy mieszkaniowej- 

budowa budynków przy ul. Millenium 32”, cena oferty 5.495.493,00zł., termin realizacji  

16 miesięcy od daty zawarcia umowy, złożono sześć ofert, 

- 9 czerwca z firmą INSTAL SANIT Marcin Krzysteczko z Paniówki  na usługę wykonania 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa sieci 

wodociągowej na terenie miasta Myszkowa- ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa” , cena oferty 

159.285,00zł., termin realizacji 170 dni od daty zawarcia umowy, złożono trzy oferty, 

- 29 czerwca z BNP Paribas Bank Polska S.A. na usługę ”Obsługi bankowej Gminy Myszków 

i jednostek organizacyjnych Gminy Myszków”, cena oferty 0,00zł, termin realizacji umowy 

od 01.07.2022r. do 31.12.2025r., złożono trzy oferty, 
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unieważnione postępowania 

- 6 czerwca na wykonanie mostu w formule zaprojektuj i wybuduj w ul. Piłsudskiego,  

w postępowaniu złożono dwie oferty, które znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na to zadanie,   

wszczęte postępowania  

- na zadanie „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą na terenie stadionu 

miejskiego w Myszkowie”, w terminie do 2 czerwca złożono dwie oferty o cenach: 

2.341.554,94zł. i 3.239.205,00zł. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie to 

2.155.000,00zł. Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga zwiększenia kwoty przeznaczonej 

na to zadanie. Postępowanie  zostało wszczęte 13 maja z powodu siedmiodniowej  awarii 

Platformy e-Zamówienia, 

- na zadanie „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach 

wymagających napraw”, termin składania ofert minął 20 czerwca, złożonych zostało pięć 

ofert w cenach od 355.303,46zł do kwoty 470.631,21zł, kwota przeznaczona na to zadanie,  

to 350 tys. zł, 

- na zadanie „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz budową kanalizacji  sanitarnej  

i kanalizacji deszczowej” , termin składania ofert minął 29 czerwca złożono trzy oferty o 

cenach od 10.545.845,52zł do 12.096.559,00zł, trwa analiza ofert, 

- na zadanie sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  

dla południowej części miasta, termin składania ofert mija 5 lipca, 

- Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi, przy wsparciu proceduralnym Referatu Zamówień 

Publicznych, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym  

na „Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Myszków Nowa 

–Wieś”, w terminie do 3 czerwca br. złożono jedną ofertę o cenie 1.189.410,00zł,  

kwota przeznaczona na to zadanie  to 1.044.000,00zł.    

-na „Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa”, termin 

składania ofert mija 14 lipca br. o godz.10:00.        

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

-Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił w całości apelację Spółki FCC Polska przeciwko 

Gminie Myszków o zapłatę kwoty 684 462,34 zł wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. 

Wyrok jest ostateczny, 

- Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację Spółki FCC Polska przeciwko Gminie 

Myszków o zapłatę kwoty 1 701 103,26 zł  wraz z odsetkami , a na kwotę 360 619,04 zł 
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wynikająca ze wzrostu cen rynkowych wrócił do rozpatrzenia do Sądu Okręgowego  

w Częstochowie z uzasadnieniem konieczności uzupełnienia ustaleń Sądu Okręgowego  

w Częstochowie, 

- trzecia rozprawa przed Sądem Apelacyjnym z powództwa FCC Polska Spółka zo.o. 

przeciwko Gminie Myszków o zapłatę kwoty 252 231,17 zł odbędzie się w lipcu br.  

- 12 maja została zawarta umowa z firmą Grupa Magic Garden Sp. z o.o. z Inowrocławia  

na montaż urządzeń zabawowych dla dzieci wraz z ich zabezpieczeniem, na placach zabaw 

przy ul. Skłodowskiej 12 i 15. Nowe urządzenia zostały zamontowane w miejsce 

zniszczonych. Cena umowy 10.003,00zł, okres realizacji do 29 lipca br., 

- we wszystkich piaskownicach oraz na wszystkich placach zabaw należących do Gminy 

został wymieniony piasek, 

- w związku z niewykonaniem obowiązku podłączenia nieruchomości do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej na współwłaścicieli nieruchomości w ul. 1 Maja została nałożona kara 2 tys. zł., 

natomiast po otrzymaniu wykazu niepodłączonych nieruchomości w ul. Ceramicznej od  

ul. Jana Pawła II do ul. Słowackiego  w stosunku do ich właścicieli, zostaną wszczęte 

postępowania, 

- od miesiąca września br. będzie można składać wnioski na demontaż i utylizację pokryć 

azbestowych w roku 2023, szczegółowe informacyje znajdą się na naszej stronie internetowej 

w drugiej połowie sierpnia, 

- trwa wymiana najbardziej zniszczonych koszy typu Asik na terenie miasta, 

-we współpracy z firmą Stala Group  Sp. z o.o. z Częstochowy w dniach 7 maja - 19 czerwca, 

na terenie miasta odbyła się zbiórka elektroodpadów, 

- na wrzesień został przewidziany odbiór odpadów wielkogabarytowych, na naszej stronie 

znajduje się harmonogram odbioru tych odpadów jak i harmonogram odbioru odpadów  

na drugie półrocze 2022r., zachęcam do korzystania z bezpłatnej aplikacji EcoHarmonogram, 

- na przystankach należących do Gminy zainstalowano pięć nowych wiat przystankowych, 

koszt zakupu i montażu to kwota 86.100,00zł, 

- 27 czerwca Gmina Myszków została przyjęta w struktury Związku Powiatowo-Gminnego  

„Jedźmy Razem”, wysokość składki członkowskiej na rok 2022 to 21.882,00zł, drugim 

delegatem została wiceburmistrz Pani Iwona Franelak, 

- zakończyło się pierwsze wykaszanie traw po obu stronach pobocza dróg gminnych, 

gminnych terenów zielonych oraz rowów, drugi termin  wykaszania przypada w sierpniu br., 
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- w ramach gminnego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne podpisanych zostało 

126 umów, natomiast za pośrednictwem  Wydziału, od 1 lutego 2021  w ramach rządowego 

programu „Czyste powietrze”, złożono w sumie 404 wnioski tj. 251 wniosków o poziomie 

podstawowym, 125 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania i 28 wniosków 

o najwyższym poziomie dofinansowania, 

- 21 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się czwarte już spotkanie informacyjne  

dla mieszkańców miasta dot. możliwości realizacji programu „Czyste powietrze”.  

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 mieszkańców, 

- w miesiącach maj –czerwiec do kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych pięć 

nieruchomości: dwie przy ul. Ogrodowej, po jednej w ulicach: Jedwabnej, Odlewniczej  

i Kochanowskiego, wykonano 10 przyłączy wodociągowych po jednym w ulicach: 

Odlewnicza, Jedwabna, Staszica, Boczna, Nadrzeczna, Wyzwolenia i po dwie  

w Kochanowskiego i w ul. Pięknej, 

- od ostatniej sesji w ramach zakładki „Zgłoś usterkę” wpłynęło 16 zgłoszeń dot. m.in. awarii 

oświetlenia, dzikiego wysypiska śmieci, zniszczonych słupów, usunięcia roślinności 

utrudniającej widoczność, zapchanych kratek ściekowych. Usterki usuwamy na bieżąco, 

- 30 maja br. na deskach MDK odbyło się ekologiczne przedstawienie pt. „Ekologiczna Misja 

Kosmiczna” dla sześciolatków i uczniów klas Ii II.  Edukacyjne przedstawienie  

to koszt 7 tys. zł.             

Wydział Rozwoju Miasta 

-11 maja br. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi  

w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie”  

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

a/całość inwestycji -7 485 219 zł  

b/ koszty kwalifikowane  5 594 542 zł- 

c/ dofinansowanie 50 % kosztów kwalifikowanych -2 797 271 zł  

- 20 maja br. otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Granty-wymiana pieców c.o. 

 w Myszkowie” w ramach RPO dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach 

projektu 120 uczestników wymieni stare źródło ciepła na kocioł gazowy, pelletowy lub 

powietrzną pompę ciepła. Wartość projektu 1 467 133,96 zł, dof.85%  tj. 1 247 063,87zł   

- 30 maja br. otrzymaliśmy dofinansowanie dwóch zadań w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych – Polski Ład: 
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a/"Budowa budynku klubowego oraz dwóch kortów do tenisa w Myszkowie" - wartość 

inwestycji - 8.089.411,45; dofinansowanie 90 %, tj. 7.280.469,45 zł  

b/"Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III" - wartość 

inwestycji - 5.600.000,00; dofinansowanie 89,29 % tj. - 5.000.000,00 zł  

-31 maja br., w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko–

ORLIK 2012”, zostały złożone trzy wnioski. Dofinansowanie w wysokości 33% kosztów 

kwalifikowanych dot. 

a/modernizacji kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy, całość inwestycji: 

197 523,00 zł 

b/modernizacji kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6,  całość 

inwestycji: 179 565,00 zł 

c/modernizacji kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1, całość 

inwestycji: 486 820,00 zł 

- 01 czerwca z projektu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej  „Pod Biało-czerwoną”   

otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania w zakresie zakupu masztu i flagi  

w kwocie 8 000,00 zł, 

-  z Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa 

śląskiego otrzymamy do 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych, zlokalizowanego  

w rejonie ul. Kościuszki 81. Całość kosztów zadania szacowana jest  

na kwotę 60 000,00 zł 

-  jako Gmina zadeklarowaliśmy uczestnictwo w naborze projektów RPO Województwa 

Śląskiego: 

a/ wsparcie rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego, związanego z wojną na 

terytorium Ukrainy. Maksymalna wartość projektu: 234 867,00 zł, dofinansowanie  

199 636,95 zł. 

b/ wsparcie uczniów szkół podstawowych, uciekających przed konfliktem zbrojnym  

na Ukrainie, maksymalna wartość projektu: 70 588,24 zł, dofinansowanie  63 529,42 zł. 

- 14 czerwca do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach wysłaliśmy 

pismo o bezwarunkowe przestrzeganie regulaminu pod groźbą zerwania umowy.  

11 czerwca podczas regulaminowych ćwiczeń na strzelnicy miejskiej, WOT  naruszył 

zasady regulaminu, używając podczas strzelania ognia ciągłego.   
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Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

INWESTYCJE: 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg 

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

etap I.  

- 10 maja br. Starosta Myszkowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana 

Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II.  

- z uwagi na konieczność wykonania w ramach ww. zadania dokumentacji projektowej 

budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Prusa wraz z przebudową magistrali 

wodociągowej, aneksem do umowy z dnia 31 maja br. został wydłużony termin opracowania  

dokumentacji do dnia 30.05.2023 r.  

Rewitalizacja centrum Myszkowa 

- planujemy  wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego. TNT wyraziła zgodę na wykup ich 

majątku, jednakże z uwagi na krótki czas opracowania dokumentacji ponownie zwróciliśmy  

się do TNT, proponując szybszą procedurę wykupu, poprzez ustalenie wartości majątku  

na podstawie wartości środka trwałego. Oczekujemy na oficjalne stanowisko TNT.  

Trwają prace projektowe, w tym uzgodnienia w zakresie lokalizacji przyłączeń kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury  

w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego 

-I etap – Al. Wolności- oczekujemy na ponowne wszczęcie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapu I w ul. Al. Wolności.  

-II etap – ul. Krasickiego- oczekujemy na przedłożenie dokumentacji w zakresie budowy 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Z informacji uzyskanych od PZD firma 

GRAMAR – Projektant wystąpił o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji 

projektowej dla II etapu do 30 września br., który Gmina zaopiniowała negatywnie, mając  

na  uwadze nieprzedłożenie nam rozwiązań projektowych, w zakresie naszego zadania dla II 

etapu w ul. Krasickiego oraz na niewydatkowanie w 2022 r. środków z RFIL. 14. czerwca br. 

wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej 

na realizację inwestycji drogowej w zakresie etapu II. 
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Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną 

- 11 maja nastąpiło przekazanie terenu budowy, trwa procedura opracowania, zatwierdzenia  

i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.  

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej 

ul. Mrzygłodzkiej  

- Wykonawca dokonał inwentaryzacji posadowienia oraz badania ciągłości pali nośnych.  

W ramach nadzoru autorskiego, projektant optymalizuje posadowienie konstrukcji nośnej 

obiektu. 29 czerwca odbyła się Rada Budowy, na której Wykonawca został zobowiązany  

do kontynuacji robót, pod groźbą zerwania umowy. Planowany termin wznowienia robót 

budowlanych to 20 lipca br., planowany termin zakończenia realizacji zadania nie ulega 

zmianie tj. do września 2022 roku.  

Budowa kładki w ciągu drogi gminnej ul. Wierzbowej w Myszkowie 

- trwają prace budowlane związane z rozbiórką obiektu, roboty budowlane wykonywane  

są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zakończenia 

22 listopada br. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia 

-9 czerwca br. przeprowadziliśmy kolejna rozmowę telefoniczną z PKP, dotyczącą określenia 

wartości jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie operatu szacunkowego dla działek  

w dzielnicy Nowa Wieś, określającego wartość posadowienia w gruncie sieci wodociągowej, 

prosząc  jednocześnie o przygotowanie wzoru umowy. PKP przysłało wzór umowy do 

akceptacji, która po weryfikacji została przez nas podpisana. Dodatkowo uzyskaliśmy zgodę  

do wystawienia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością 750/8 obręb Nowa 

Wieś na cele formalno-prawne, bez prawa wejścia w teren, w celu uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Z firmą ECOKUBE podpisaliśmy aneks do umowy, w celu 

dalszego procedowania i uzyskania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę. 30 maja 

otrzymaliśmy telefoniczną informację, że powyższa nieruchomość jest w trakcie 

przygotowywania do zbycia. Planowane zakończenie procedury związanej z wyceną działki, 

PKP określiło do 17 czerwca br. 

Budowa wodociągu w ulicy Paderewskiego II etap 

-  Dino Polska w dalszym ciągu analizuje przesłaną do nich umowę dot. budowy wodociągu 

w ul. Paderewskiego.  
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Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta  

w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego 

- zakończone zostały  roboty budowlane, obecnie trwają pracę przy demontażu obiektu 

tymczasowego oraz pracę porządkowe. Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwca br. 

Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku na stadionie 

miejskim oraz budowę dwóch kortów tenisowych  

- Wykonawca dostarczył kompletną dokumentację projektową, trwa przygotowanie 

dokumentów do rozpoczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane. 

 W związku z nie dotrzymaniem terminu umowy, na Wykonawcę została nałożona kara  

w wysokości 22.693,50zł wraz z wezwaniem do zapłaty. 

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej) 

- trwają roboty budowlane w ul. Topolowej, do wykonania pozostała warstwa ścieralna 

nawierzchni, termin zakończenia prac mija 22 lipca br. 

Rozwój bazy mieszkaniowej –Budowa budynków ul. Millenium 32 

- 21 czerwca br. teren budowy został przekazany Wykonawcy.  

Przebudowa Miejskiego Domu Kultury – etap III 

- w ramach programu Polski Ład oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

otrzymaliśmy dofinansowania na przebudowę wnętrza domu kultury. Trwa przygotowanie 

postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z Wykonawcą dokumentacji ustaliliśmy 

wstępny  zakres prac III etapu przebudowy. Zamierzamy zlecić wydzielenie tego etapu  

z całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, by móc rozpocząć przygotowanie 

procedury przetargowej na realizację zadania.  

Termomodernizacja budynku MOSiR w Myszkowie 

- 10 czerwca br. odbyło się spotkanie z Projektantem, na którym Wykonawca poinformował  

że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony tydzień wcześniej oraz zapewnił, 

że prace projektowe zakończą się w terminie. Dodatkowo, Wykonawca przekazał kosztorysy 

dot. zadania. Zapewnił o dotrzymaniu terminu umowy na dzień 30 czerwca br. 

Budowa drogi w ul. Wąskiej 

-9 maja br. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane  

w terminie. W ramach zadania w ul. Wąskiej wykonano nową nawierzchnię oraz 

wybudowano kanał technologiczny.  
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Budowa drogi w ul. Siewierskiej 

- trwają prace projektowe, Wykonawcy są  z nami w stałym kontakcie i na bieżąco relacjonują 

stan zaawansowania prac. 17 maja br. w remizie OSP Mrzygłódka odbyło się spotkanie 

z mieszkańcami, na którym Projektanci przedstawili projekt zagospodarowania terenu ulic: 

Królowej Jadwigi, Siewierskiej i Sikorka. Pismem z dnia 10.czerwca br. Zarząd 

Województwa Śląskiego wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomościami na cele 

budowlane (dot. działek wojewódzkich, w rejonie obwodnicy). Trwają uzgodnienia pomiędzy 

Wykonawcami dokumentacji a ZWiK. 23.maja br. w siedzibie ZWiK odbyło się spotkanie  

w sprawie przebiegu wodociągu pod projektowaną inwestycją, na którym obecni byli 

Wykonawcy dokumentacji oraz przedstawiciele Gminy. Dzień później, Wykonawcy 

przekazali ZWiK rysunki i przekroje miejsc zbliżeń wodociągu i krawężników oraz 

propozycje rozwiązań. 17czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie Projektantów  

z przedstawicielami ZWiK, a tydzień później tj. 24 czerwca br. odbyliśmy spotkanie ze 

ZWiK-iem.  

Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole 

Podstawowej Nr 3 

- w obu przypadkach Wykonawca dokumentacji naniósł poprawki celem dostosowania 

potrzeb szkół do uwag organu. Projektant naniósł zmiany w dokumentacjach, po czym 

przekazano odpowiedzi do Ministerstwa. 27maja br. otrzymaliśmy uwagi  z Ministerstwa, 

które przekazane zostały Wykonawcy dokumentacji – oczekujemy na jego stanowisko. 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego 

2 czerwca br. został podpisany Aneks nr 3 do umowy wydłużający termin wykonania 

przedmiotu umowy do dnia 31 października br. 9 czerwca br. Wykonawca zwrócił się  

z prośbą o dokonanie stosownych zmian zapisów umownych, umożliwiających częściowe 

przekazanie oraz rozliczenie (zafakturowanie) przez Wykonawcę poszczególnej 

dokumentacji. 24.czerwca br. dokonano odbioru częściowego, tzn. została odebrana 

dokumentacja projektowo – kosztorysowa na doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy 

Kościuszki przy Szkole Nr 3 oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę 

wydzielonego oświetlenia przy ulicy Bocznej w Myszkowie. Łączny koszt odebranych 

dokumentacji projektowo – kosztorysowych wynosi 15.552,00zł. 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego – dokumentacja 2022 rok  

24 czerwca br. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego  

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, projektów organizacji ruchu na czas wykonywanych 

robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego” 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego. 

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywanych robót dla nw. ulic: Waryńskiego w Myszkowie – droga 

wewnętrzna do cmentarza parafialnego, łącznik Batalionów Chłopskich z ulicą Wyzwolenia, 

Projektowanej i Palmowej. 

Termin składania ofert mija 1.lipca br. o godz. 10ºº. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków – II etap  

-11 maja br. dokonano odbioru końcowego, zostało zmodernizowanych 448 sztuk sodowych 

opraw oświetlenia drogowego na oprawy ledowe oraz dobudowano 80 sztuk opraw typu 

LED. Łączny koszt wykonanych prac to  749 816,61 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane 

w terminie.  

Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie. 

- Właściciel działki, przez którą ma zostać odprowadzona kanalizacja deszczowa wycofał 

swoją zgodę na dysponowanie działką na cele budowlane. Ponadto, z uwagi na przedłużający 

się termin uzyskania zgody na dysponowanie działkami Skarbu Państwa, uległy 

przedawnieniu uzyskane przez Wykonawcę uzgodnienia. W związku z powyższym należy 

dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej. 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE 

Oznakowanie poziome 

- 9  czerwca br. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

,,DROGPOL’’ Sp. z o.o., z Poraja na odnowę istniejącego i wykonanie nowego oznakowania 

poziomego na drogach gminnych.  Umowa obowiązuje do 30 września br. i będzie 

realizowana stosownie do naszych potrzeb. 

Budowa drogi w ul. Towarowej 

-po raz kolejny wystosowaliśmy pismo do PKP,  z prośbą o ponowne przeanalizowanie 

odwodnienia nowo wybudowanej drogi gminnej w ul. Towarowej. W odpowiedzi uzyskaliśmy 

informację o prawidłowym jej wybudowaniu i wniosku o podpisanie porozumienia w sprawie 

przejęcia  drogi.   
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Aktualizacja projektu założeń do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla miasta Myszkowa 

- 2 czerwca br. zostało wszczęte drugie postępowanie w trybie zapytania ofertowego  

na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Myszkowa  

i przygotowaniu uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Myszkowa.  

15 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zapytaniu ofertowym. W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez EKO GEO-

GLOB Rafał Modrzejewski z Pawłowic, złożono trzy oferty. 

Umowa została zawarta w dniu 22 czerwca br., termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) dla wykonania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Myszkowa  do dnia 29 września br. 

2) dla uchwalenia przez Radę Miasta w Myszkowie założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Myszkowa – do dnia 30 

listopada br. 

Wartość oferty  8 610,00 zł. Dwie oferty wpłynęły po terminie. 


