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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 06.05. do 24.06.2021 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, 

- w rejestrach wprowadzane są zmiany oraz  programie księgowym WYDRA zakładane są 

nowe konta dla nowych właścicieli zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych 

oraz dla nowych użytkowników wieczystych, 

- na wniosek gminy została wydana decyzja Wojewody Śląskiego postanawiająca przekazać 

na rzecz Gminy Myszków nieodpłatnie prawo własności działki nr 8607/2 – ul. Parkowa 

(decyzja prawomocna), 

- został sporządzony wykaz nr 1/2021 dot.  przeznaczenia do sprzedaży działki nr 9151/1.  

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu, 

- sporządzono zlecenie dla rzeczoznawcy na wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości. 

 

Regulacja stanów prawnych 

- do Wojewody Śląskiego złożono 18 wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

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

i ul. Pięknej, 

- do Urzędu Miasta Myszkowa wpłynęła decyzja o nabyciu przez Gminę Myszków 

nieruchomości zajętych pod drogę gminną – ul. Strugi, 
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- do Wojewody Śląskiego złożone zostały wnioski o komunalizację działek stanowiących pas 

drogowy  ul. 1 Maja i drogi bocznej od ulicy Strażackiej, 

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

komunalizacji działek stanowiących drogi boczne od ulicy Pięknej, 

- założona została na Skarb Państwa księga wieczysta dla nieruchomości stanowiącej część 

pasa drogowego ulicy Towarowej oraz ulicy Wesołej. Po skompletowaniu niezbędnych 

dokumentów złożony zostanie wniosek do Wojewody Śląskiego o ich komunalizację na rzecz 

gminy, 

- złożono wniosek do Sądu rejonowego w Myszkowie o założenie na rzecz gminy księgi 

wieczystej na podstawie decyzji scaleniowej dla działki z obrębu Mrzygłódka znajdującej się 

w pasie drogowym ulicy Łąkowej. 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

- zbliża się do końca procedura sporządzenia III edycji Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. 25 maja odbyło się spotkanie  

z udziałem Państwa Radnych, na którym odbyła się prezentacja dokonana przez głównego 

projektanta studium mgr inż. arch. Wiesława Chmielewskiego oraz merytoryczne omówienie 

sposobu rozpatrzenia uwag będących w sferze zainteresowania Radnych. Spotkanie odbyło 

się w formule zdalnej.  

Podczas posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się  

15 czerwca autorzy studium online zaprezentowali dokument studium, w szczególności 

omawiając syntezę jego ustaleń jako aktu polityki wewnętrznej określającego kierunki 

rozwoju miasta. Do projektu studium w ustawowym terminie złożono 218 uwag 

sformułowanych w 203 pismach. Posiłkując się merytoryczną wiedzą projektantów dokonano 

rozpatrzenia złożonych uwag. Spośród 218 uwag nie uwzględniono 121. W tej liczbie 

znalazły się także uwagi uwzględnione w części. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa –  

III edycja został przekazany Państwu Radnym wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 

załącznikami, w tym  listą nieuwzględnionych uwag. W trakcie posiedzenia komisji, odbyła 

się dyskusja, podczas której główny projektant studium merytorycznie wyjaśniał przesłanki 

nieuwzględnienia danych uwag. Finalnie projekt studium uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta. Na dzisiejszej sesji projekt III edycji Studium zostanie 

poddany pod obrady Rady Miasta.   
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Referat Zamówień Publicznych 

Postępowania, w których zostały zawarte umowy 

- 13.05.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej  

na terenie miasta Myszkowa – ul. Słowicza została zawarta umowa z wykonawcą: MAT-

BUS Grzegorz Matyja z Żarek. Złożono 6 ofert, cena wybranej oferty 38 376,00 zł, termin 

wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, 

- 25.05.2021 r. 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 została 

zawarta umowa z wykonawcą PJ „BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak z Zawiercia. 

Złożono 9 ofert, cena wybranej oferty 189 967,94 zł, termin wykonania zamówienia: 60 dni  

od dnia zawarcia umowy, 

- 31.05.2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków –  

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy została zawarta umowa z wykonawcą: 

Poczta Polska Spółka Akcyjna z Warszawy. Złożono 1 ofertę, cena wybranej oferty  

199 834,15 zł, termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

- 09.06.2021 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa –  

ul. Projektowana została zawarta umowa z wykonawcą Usługi Koparko-Ładowarką 

„SKORUPA” Odulińska-Skorupa Monika z Dąbrowna. Złożono 6 ofert, cena wybranej oferty 

147 999,75 zł, termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, 

- 18.06.2021 r. na dostawę mebli biurowych wraz z montażem krzeseł ergonomicznych, 

podnóżków oraz podstawek pod dokumenty na potrzeby projektu pn. Ergonomia w pracy 

została zawarta umowa z wykonawcą: ZPH „LUMAR” Jacek Ogórkiewicz z Bydgoszczy. 

Złożono 8 ofert, cena wybranej oferty 189 579,90 zł, termin wykonania zamówienia: 30 dni 

od dnia zawarcia umowy, 

- 18.06.2021 r. na remont 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; 
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 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, 

zostały zawarte umowy na realizację 2, 3 i 4 części zamówienia z wykonawcą 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KAMPOL” Jan Żurawski z Kamyka. Liczba 

złożonych ofert na każdą z trzech części zamówienia – 1, cena wybranej oferty: na realizację 

części 2 zamówienia 96 000,00 zł, na realizację części 3 zamówienia 46 900,00 zł, na 

realizację części 4 zamówienia 61 500,00 zł. Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich 

części zamówienia): 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

- 18.06.2021 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa  

– ul. Boczna została zawarta umowa z wykonawcą „ANMAR” Usługi Budowlane Anna 

Sobuś Cecot z Sosnowca. Złożono 5 ofert, cena wybranej oferty 250 859,63 zł, termin 

wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

 

Unieważnione postępowania 

- 10.05.2021 r. na wykonanie zamówienia Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 

Myszków – II etap. W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta Myszkowa poinformowano nas o tym,  

że rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego  

w Gminie Myszków – etap II wymaga dokonania ponownej jego oceny merytorycznej. 

Ponowna ocena przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosku  

o dofinansowanie o zakresie rozszerzonym spowoduje czasowe zmiany w realizacji zadania, 

co oznacza, że przy tych uwarunkowaniach kontynowanie postępowania jest nieuzasadnione,  

- 28.05.2021 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa/Przebudowa Skateparku w Myszkowie. W postępowaniu nie 

została złożona żadna oferta, 

- 01.06.2021 r. na przebudowę i rozbudowę strzelnicy sportowej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Strzelnica w powiecie. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które 

zostały odrzucone. Jedna oferta z powodu niepodpisania oferty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, a druga oferta z powodu wpłaty wadium 

po upływie terminu składania ofert, 
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- 08.06.2021 r. zostało unieważnione w zakresie części 1 zamówienia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym remont mostów w ramach 

części 1, 2, 3 i 4 zamówienia. W postępowaniu cena jedynej oferty złożonej na zrealizowanie 

części 1 zamówienia (467 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiając zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (147 000,00 zł). 

 

Wszczęte postępowania 

- w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej 

grupy zakupowej energii elektrycznej (postępowanie składa się z czterech części 

zamówienia). Termin wykonania zamówienia (dla czterech części zamówienia) od dnia 

zawarcia umowy do 30.06.2022 r. W terminie składania ofert do 10.05.2021 r., do godz. 

10:00 zostały złożone ofert: na część 1 zamówienia: 7 ofert, na część 2 zamówienia: 6 ofert, 

na część 3 zamówienia: 8 ofert, na część 4 zamówienia: 6 ofert. Wszystkie ceny w złożonych 

ofertach przekraczają kwoty jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

odpowiadających im części zamówienia, 

- na wykonaniu nakładek bitumicznych w ciągu dróg gminnych w Myszkowie, w ramach 

zadania pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników. Termin 

wykonania zamówienia: ul. Partyzantów - 60 dni od dnia zawarcia umowy, ul. Storczykowa - 

90 dni od dnia zawarcia umowy. W terminie składania ofert, tj. do 31.05.2021 r., do godz. 

10:00, zostało złożonych 7 ofert o cenach: od 356 126,80 zł do 506 012,21 zł, 

- na wykonanie robót budowlanych polegających na mechanicznym profilowaniu dróg 

gruntowych w ramach zadania pn. Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych 

w miejscach wymagających naprawy. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia 

umowy do 30.11.2021 r., w terminie składania ofert, tj. do 10.06.2021 r., do godz. 10:00, 

zostały złożone trzy oferty o cenach: od 59 040,00 zł do 151 413,00 zł, 

-  na wykonanie Budowy drogi w ulicy Topolowej w Myszkowie wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie budowy drogi Topolowej  

i Ceramicznej (od nr 13E do ul. Malinowej). Termin wykonania zamówienia: 340 dni  

od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert do 24.06.2021 r., do godz. 10:00, 

- po raz drugi postępowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie, Termin 

wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.11.2021 r., termin składania ofert  

do 28.06.2021 r., do godz. 10:00, 
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- po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę  

i rozbudowę strzelnicy sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Strzelnica  

w powiecie. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021 r., 

termin składania ofert: do 28.06.2021 r., do godz. 10:00, 

- prowadzone jest postępowanie na przebudowę drogi w ul. Żelaznej w ramach zadania  

pn.: Remont dróg o nawierzchniach gruntowych. Termin wykonania zamówienia: 75 dni  

od dnia zawarcia umowy, termin składania ofert: do 08.07.2021 r., do godziny 10:00. 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- od 1 lutego zostało złożonych za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej 29 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania  

oraz 33 wnioski o podstawowym poziomie dofinansowania w ramach programu „Czyste 

powietrze”. Gmina Myszków pomaga mieszkańcom w wypełnianiu wniosków  

i przekazywaniu ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej w Katowicach w ramach zawartego porozumienia, 

- 14 czerwca została zawarta umowa z firmą F.P.H.U SZANTA Klaudiusz Grochola  

ze Świętochłowic na: „Zabezpieczenie piasku z atestem, wymianę i uzupełnienie  

w piaskownicach oraz pod urządzeniami na placach zabaw na terenie miasta Myszkowa”  

na kwotę 13 500,00 zł. Usługa zostanie wykonana do dnia 15 lipca 2021 roku,  

- w okresie od 28 kwietnia zgłoszono 14 nowych usterek dotyczących: awarii oświetlenia (4), 

wykoszenia terenu (1), złego stanu dróg (3), nieprzyjemnego zapachu na ul. 1 Maja (1), 

informacji dot. programów na wymianę pieców (1), wymiany studzienki na ul. Skłodowskiej 

(1), uszkodzonej bariery przy ścieżce rowerowej na ul. Jaworznickiej (1), zabrania starego 

pojemnika na piasek (1), organizacji ruchu w ul. Wyzwolenia (1). Ww. usterki były 

załatwiane w miarę możliwości i możliwie najkrótszym terminie,   

- 28 maja br. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „Dofinansowanie 

na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych  

i obiektów z terenu Gminy Myszków – etap XI”. Termin wykonania prac do 31 sierpnia 

2021r. Dotacja wynosi 560,00 zł za tonę odpadów w przypadku demontażu i utylizacji 

azbestu dla I stopnia usunięcia azbestu wynikającego z Oceny stanu i możliwości 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 504,00 zł za tonę odpadów  

dla II i III stopnia usunięcia azbestu wynikającego z Oceny oraz 420,00 zł za tonę odpadów  

w przypadku utylizacji azbestu zgromadzonego na posesji, 
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- 19 maja został zawarty aneks do umowy 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 Częstochowy poprzez dołączenie do ekspertyzy działki 

7118/14, która w wyniku oględzin nieruchomości została włączona do postępowania 

 w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 

składowania na kwotę 4 310,00 zł, 

- na bieżąco są prowadzone prace porządkowe przez pracowników gospodarczych Urzędu 

Miasta Myszkowa, 

- ponownie zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wszelkie informacje 

związane z podrzucaniem odpadów komunalnych i innych do altan śmietnikowych,  

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,  

- trwają prace wykaszania poboczy dróg i niektórych terenów gminnych, które wykonuje 

firma Usługi Podnośnikiem Koszowym – Agata Glinka z Nagłowic, wybrana w drodze 

zapytania ofertowego za  kwotę  62 629,20 zł. Prace powinny zostać wykonane w dwóch 

terminach - pierwszy termin od dnia podpisania umowy do 30 czerwca br.; drugi termin od 2 

do 31 sierpnia br., 

- zatwierdzono harmonogramy wywozu odpadów na II półrocze 2021 r. Operator dostarcza je 

sukcesywnie do mieszkańców podczas wywozu odpadów. Harmonogram dostępny jest 

również na stronie internetowej UM oraz w bezpłatnej aplikacji ECO-Harmonogram,  

- w związku z koniecznością osiągnięcia przez gminę poziomów odzysku odpadów 

komunalnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod 

rygorem kar finansowych, zamieszczono na stronie internetowej przypomnienie o obowiązku 

segregacji odpadów zgodnie z zasadami ujętymi w ulotce dostarczonej mieszkańcom, 

publikowanej również na stronie internetowej UM. Kontrola firmy odbierającej odpady 

wykazała, że segregacja w Myszkowie (szczególnie w altanach śmietnikowych) nie jest 

prawidłowa. Opublikowano przykładowe zdjęcia z kontroli. Większa ilość materiału  

w zasobach wydziału. Źle posegregowane odpady przy odbiorze na instalacji są traktowane 

jako zmieszane, co zwiększa wydatki gminy i obciąża mieszkańców. 
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Wydział Rozwoju Miasta 

- do dalszej oceny został wytypowany projekt: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie”, złożony  

w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa 

Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wartość ogółem: 1 596 892,84 

zł, dofinansowanie 50% tj. 798 446,42 zł, 

- 20 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Banku 

Gospodarstwa Krajowego „ Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”. Projekt: 

„Budowa zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z częścią 

usługową na ulicy Millenium 32”. Wartość ogółem: 4 797 543,11 zł, dofinansowanie 80%     

tj. 3 337 938,60 zł, 

- 22 maja został ogłoszony nabór do projektu grantowego „Granty – wymiana pieców c.o.  

w Myszkowie”, polegającego na wymianie bezklasowych źródeł ciepła na spełniające 

standardy niskoemisyjne. Konkurs o dofinansowanie projektów Osi Priorytetowej  

4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.6 Czyste powietrze, termin naboru został przedłużony do 30 czerwca br. 

- trwa rozliczenie końcowe projektu pn. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy 

ekologiczne w formule grantowej’, w ramach którego 120 uczestników wymieniło stare 

piece węglowe na nowe, ekologiczne piece gazowe i na biomasę. 

- zakończono prace i trwa rozliczenie końcowe I etapu projektu pn. „Przebudowa wnętrza 

budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami”, jednocześnie pozyskano 

dofinansowanie w wysokości 310 000 zł na realizację II etapu przebudowy wnętrza 

Miejskiego Domu Kultury w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury, ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków II etap – w miesiącu 

czerwcu został złożony wniosek do ponownej oceny 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

 

Inwestycje 

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

Wierzbowej w Myszkowie 

Wykonawca dokumentacji projektowej w dniu 16.06.2021 r. w ramach ww. zadania 

inwestycyjnego złożył wniosek o wydanie pozwolenia na „Budowę mostu nad rzeką Potok 

Leśniówka ciągu drogi gminnej w ul. Mrzygłodzkiej”. Zawiadomieniem Starostwa 
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Powiatowego z dnia 21.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  

Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa 

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca  

w Myszkowie”. Umowny termin realizacji zadania upływa dnia 24.07.2021 r.  

Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz 

budowę dwóch kortów tenisowych - zadanie w ramach V edycji budżetu 

partycypacyjnego 

Z uwagi na czas uzgadniania koncepcji budynku stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu 

stadionu, w dniu 17.06.2021 r. projektant przesłał do tutejszego urzędu e-mailem pismo  

w sprawie przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2021r.  

i zwiększenia kosztów prac projektowych w związku z wprowadzonymi do pierwotnych 

założeń zmian o kwotę 11 000,00 zł netto.  

Droga przy Urzędzie Skarbowym 

Z uwagi na brak dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działki własności 

Skarbu Państwa oraz z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych 

Wykonawca prac projektowych wystąpił o wydłużenie terminu umownego  

o ilość dni niezbędną do dysponowania ww. nieruchomością oraz o uwzględnienie kosztów 

aktualizacji map do celów projektowych.   

Budowa wodociągu w ul. Paderewskiego – I i II etap 

Pismem z dnia 10.06.2021 r. Zarząd Powiatu Myszkowskiego wyraził zgodę na realizację 

robót budowlanych dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego – I i II etap 

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”. 

Przebudowa ul. Wąskiej w Myszkowie 

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W dniu 21.06.2021 r. 

Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy  

do dnia 31.07.2021 r. z uwagi na kolizję dwóch istniejących kabli energetycznych. 

Wykonawca oczekuje na warunki usunięcia kolizji od Spółki Tauron. 

Utwardzenie  drogi w ulicy Rymarskiej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie 

miasta Myszkowa - ul. Murarska i ul. Rymarska 

Przed przystąpieniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych dla przedmiotowych zadań koniecznym jest zawarcie porozumień dotyczących 
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przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych z Tauron Dystrybucja i słupów 

oświetlenia ulicznego  z Tauron Nowe Technologie. Oczekujemy na odpowiedź od Tauronu. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg 

gminnych – II etap. Droga przy ZSP nr 5 

 Trwają roboty budowlane. Pismem z dnia 15.06.2021 r. Gmina zwróciła się  

do Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o poniesienie kosztów zabezpieczenia sieci 

ciepłowniczej ich własności.   

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

a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej 

Z uwagi na niedogodne warunki atmosferyczne (liczne opady) i opóźnienia Tauron 

Dystrybucja związane z wyłączeniem napięcia elektrycznego niezbędnym do wymiany 

słupów oświetleniowych, pismem z dnia 09.06.2021 r. Wykonawca robót budowlanych 

wystąpił o wydłużenie terminu umownego do dnia 30.08.2021 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa  

i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego 

Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych  

w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta - etap I.   Termin 

realizacji umowy określony na dzień 10.12.2020 r. z uwagi na konieczność uzyskania  

od Ministra Cyfryzacji zwolnienia od budowy kanału technologicznego został wydłużony  

do dnia 30.05.2021r., a Wykonawca uzyskał zwolnienie dnia 13.04.2021 r. Pismem z dnia 

26.04.2021 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu umowy z uwagi na trudności  

w uzyskiwaniu uzgodnień z mieszkańcami, oraz kolizje związane z istniejącym uzbrojeniem 

sieci Tauron Dystrybucja, który aneksem do umowy został wydłużony do dnia 30.06.2021 r. 

Z uwagi na konieczność zachowania minimalnych warunków technicznych jakim 

odpowiadają drogi gminne objęte opracowaniem, w tym konieczność przesunięcia geometrii 

drogi w ul. Sobieskiego  i zgłoszonych przez Wykonawcę problemach w realizacji zadania 

związanych z brakiem zgód właścicieli nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pasy 

drogowe przedmiotowych dróg Gmina niezwłocznie podjęła rozmowy celem uzyskania 

oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają przedmiotowe rozmowy,  

a Wykonawca prac czeka na wydanie warunków technicznych przebudowy sieci Tauron 

Dystrybucja kolidującej z inwestycją. Wobec powyższego niezbędnym staje się podpisanie 

stosowanego aneksu przedłużającego termin wykonania przedmiotowej dokumentacji, który 
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pismem z dnia 17.06.2021 r. został zaproponowany do dnia 30.11.2021 r.  wraz z prośbą  

o podział płatności wynagrodzenia Wykonawcy.  

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

II , Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II  Trwa realizacja prac projektowych – 

uzgadnianie z właścicielami lokalizacji sięgaczy projektowanej kanalizacji sanitarnej  oraz 

rozmowy  z właścicielem nieruchomości niezbędnej do przeprowadzenia kanalizacji 

sanitarnej tłocznej. Termin wykonania dokumentacji został określony do dnia 30.09.2022 r.  

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego 

W dniu 18.06.2021 roku zostało wszczęte postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego 

w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych, 

specyfikacji technicznych 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. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe, STWiORB  

oraz projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót winny być sporządzone  

na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki w Myszkowie, budowę 

wydzielonego oświetlenia przy ulicy Pohulańskiej i ulicy Bocznej w Myszkowie  

oraz na dobudowę 4 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 

elektroenergetycznych zasilanych dodatkowym przewodem przy ulicy Koziegłowskiej  

w Myszkowie. Termin składania ofert: do dnia 29.06.2021 roku, godzina 12ºº. 

 

Bieżące utrzymanie 

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników 

Trwają prace związane z uzupełnianiem ubytków nawierzchni bitumicznych. Do dnia 

24.06.2021 r. ww. prace wykonano w ciągach dróg gminnych w ulicach: Siewierska, Rynek, 

Spacerowa, Cmentarna, 11 Listopada, 1 Maja, Zamenhoffa, Macierzanki, Kameliowa, 

Zawilcowa, Goździkowa, Tulipanowa, Astrów, Azaliowa, Kwiatowa, Jana Pawła II. Termin 

realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r. 

 

Dostawa oznakowania pionowego 

W dniu 04.05.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą Firmą WIMED Sp. z o.o.,  

Sp. k. z Tuchowa na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy 

Myszków w 2021 r. Zgodnie z umową obecnie w trakcie realizacji jest I  zamówienie.  
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Studium Transportowe Gminy Myszków 

W dniu 25.05.2021r. przeprowadzono spotkanie z Radą Biznesu oraz Radą Miasta Myszkowa 

mające na celu prezentację przeprowadzonych badań oraz analiz dotyczących końcowej 

części opracowania pn. Studium Transportowe Gminy Myszków – Etap II – Plan rozwoju 

sieci drogowej. Część II Model ruchu wraz z prognozą, analizy, wnioski  

i rekomendacje. Do ww. prezentacji nie wpłynęły żadne uwagi. 

Budowy wodociągu w ulicach Koziegłowska, Letniskowa, Strusia, Pawia 

Trwa zbieranie oświadczeń (zgód) od mieszkańców ulic. Obecnie tylko z ulicy Letniskowej 

są wszystkie (11 szt.), z pozostałych kształtuje to się następująco: ul. Koziegłowskiej - 4 szt., 

ul. Pawia -  2 szt., ul. Strusia - 2 szt. porozumień. Razem jest 19 szt. Na 41 wymaganych. 

Barierki na ul. Czarnieckiego, Piłsudskiego i w Przedszkolu nr 1 

Ul. Czarnieckiego - trwa przygotowanie zapytania ofertowego na montaż barierek;  

ul. Piłsudskiego – rozpoznanie tematu i rozważenie zasadności wymiany barierek; 

Przedszkole nr 1 – przed montażem barierek, konieczność wykonania remontu schodów. 

Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789  

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

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

kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej 

Trwa procedura uzgodnienia dokumentacji projektowej.   

 

Różne 

Podłączenia do kanalizacji: 

- ul. Żytnia-Kościuszki - 52 sięgacze, 29 podpisanych umów (+3 umowy w stosunku  

do poprzedniego sprawozdania), 

- ul. Klonowa-Sadowa - 73 sięgacze, 9 podpisanych umów, 

- ul. Słowackiego – 1 nowe podłączenie, 

- ul. Ogrodowa – 2 nowe podłączenia. 

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. 

 

Zaproszenia 
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Zapraszam Państwa Radnych i mieszkańców dziś na Dotyk Jury od godz. 18:30 na Muzyczne 

Wianki czyli Myszkowską Noc Świętojańską oraz w najbliższą niedzielę tj. 27 czerwca  

od godz. 11:00 na II Rodzinny Dzień z Tenisem.  


