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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 29 września do 17 listopada 2022 r. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

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

i udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy, sporządzane są wnioski 

wieczystoksięgowe związane z regulacją wpisów w księgach wieczystych 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, a w programie księgowym WYDRA zakładane  

są nowe konta dla nowych właścicieli zobowiązanych do wnoszenia opłat 

przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników wieczystych, 

- na 21 listopada zaplanowane jest podpisanie aktu notarialnego dot. sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej, obręb Będusz- dwie działki przy remizie na Smudzówce o łącznej 

powierzchni 32m². Przetarg ustny nieograniczony odbył się 26 października br.   

- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży, 

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono trzy wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych pochodzących z działek osób fizycznych dot. ul. Nadrzecznej oraz złożone zostały 

wnioski o komunalizację działek wchodzących w pas drogowy w ul. Pszennej  

i Ziemniaczanej, 

- do Starostwa Powiatowego zostały złożone wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla 

działek zajętych pod drogi gminne w ul. Okopowej i Czarnieckiego, 

- otrzymaliśmy siedem decyzji o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogi gminne  

w ul. Pszennej i Ziemniaczanej oraz trzy decyzje o nabyciu nieruchomości w drodze 

komunalizacji działek w ul. Jaśminowa, Działkowców, Towarowa i łącznik ul. Szpitalnej  

z ul. Działkowców, 
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- w związku ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego odbyło 

się okazanie granic dróg gminnych w ulicach: Chmurnej, Rynkowej, K. Prałata Zdzisława 

Skrzeka, 

- na Skarb Państwa została założona księga wieczysta dla działki stanowiącej pas drogowy  

w ul. Fabrycznej,  

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  na terenie gminy Myszków 

Trwa procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla południowej części miasta w obrębach ewidencyjnych: Będusz, Potasznia, Mrzygłódka, 

Mrzygłód, Nierada, Kręciwilk oraz niewielkich fragmentów obrębów Myszków i Ręby. 

Aktualnie dokonywana jest analiza złożonych wniosków. Ze strony osób prywatnych 

wpłynęło 55 wniosków, w tym kilka wniosków złożono dla różnych nieruchomości. 

Wszystkie wnioski dotyczą dopuszczenia działek do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bądź zagrodowej. Analiza złożonych wniosków odbywa się przede wszystkim 

pod kątem stopnia zgodności danego wniosku z ustaleniami studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w lipcu ubiegłego roku oraz 

zgodności z przepisami odrębnymi.  

Ze strony 54. instytucji i organów, które zostały powiadomione o podjęciu uchwały  

o przystąpieniu do sporządzeniu planu miejscowego wpłynęły 22 wnioski, które aktualnie 

podlegają szczegółowej analizie.  

8 listopada odbyło się robocze spotkanie z projektantami z Biura Rozwoju Regionu  

w Katowicach Sp. z o.o., na którym wstępnie przeanalizowano wnioski oraz główne założenia 

do koncepcji planu.  

 

Referat Zamówień Publicznych  

zawarte umowy 

-11 października z Tauron Sprzedaż Sp .z o.o. z siedzibą w Krakowie na Zakup energii 

elektrycznej do obiektów Gminy Myszków, wartość umowy 1.032.090zł, przy cenie 

rynkowej netto za 1kWh 1,65 zł, termin realizacji umowy 11.10.2022 r. do 31.03.2023 r. 

- 15 listopada z Międzypowiatowym Bankiem Spółdzielczym w Myszkowie na zaciągnięcie 

kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 

miasta w 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wysokość kredytu 8.940.206,00 

zł., cena wybranej oferty 5.676.974,12 zł (wartość odsetek kredytu) przy stałej marży 0,51%, 

termin realizacji umowy 30.09.2034 r., 
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unieważnione postępowania: 

- 10 października br. na zadanie „Budowa budynku klubowego oraz  dwóch kortów do tenisa 

w Myszkowie”, w postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę POLREM na kwotę 

16.420.500,00 zł, która znacząco przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na to 

zadanie,  

wszczęte postępowania 

- na zadanie „Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej  

i kanalizacji deszczowej w Myszkowie”, termin składania ofert minął 26 października, zostały 

złożone cztery oferty, cena najkorzystniejszej oferty to 9.906.754,10 zł, kwota przeznaczona 

na sfinansowanie tego zadania: Gmina -5.594.542,00 zł, ZWiK 1.042.558,58 zł, było to 

trzecie postępowanie, 

- na usługę „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług wdrożenia 

szkolenia wraz z dostępem do Internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa  

na lata 2014-2020” w trzech częściach zamówienia: 

a/ cz.1- dostawa 35 sztuk laptopów dla Gminy Myszków, termin składania ofert minął  

20 października br., złożono jedną ofertę o cenie 137.760,00 zł, 

b/cz.2 – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego montaż  

i uruchomienie oraz szkolenie pracowników UM, termin składania ofert minął  

20 października wpłynęła jedna oferta o cenie 471.237,60 zł, 

c/cz.3- dostawa pięciu sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem jak również jedną sztukę 

dostępu do sieci Internetu dla dzieci, których krewni pracowali w gospodarstwach 

pegeerowskich, termin składania ofert minął 20 października, nie została złożona żadna 

oferta. 

Wybór ofert dla części 1 i 2 nastąpi po dokonaniu zmian w WPF, polegającej na przesunięciu 

okresu realizacji umowy dla obu części zamówienia z 2022 na lata 2022-2023 z czym 

związane jest ich finansowanie, 

- 15 listopada został dokonany wybór oferty złożonej przez DROGEX s.c. W. Piątek, M. 

Piątek z Częstochowy na realizację zadania „Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej  

w ul. 8 Marca w Myszkowie”, podpisanie umowy nastąpi po upływie pięciu dni od daty 

wyboru oferty. Złożono trzy oferty, cena najkorzystniejszej to 142.364,20zł.,termin realizacji 

umowy do 15 grudnia br., 

- na realizację zadania „ Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie”, 

termin składania ofert 24 listopada, godz. 10.00, 
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- na wykonanie usługi „Realizacja obowiązku Gminy w zakresie utrzymania porządku  

i czystości na terenach w granicach administracyjnych Gminy Myszków w latach  

2023-2026”, rozpoczęcie negocjacji 15 listopada br., 

- na usługę „Realizacji obowiązku gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi-

zagospodarowanie odpadów w dwóch częściach zamówienia: 

a/ cz.1- Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Myszków, 

b/cz.2- Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-u 

Myszków, termin składania ofert mija 28 listopada br.,       

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- z WFOŚiGW zostanie w listopadzie podpisana umowa na dotację do prac związanych  

z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych dla gospodarstw 

indywidualnych na kwotę 21.118,72 zł. w roku 2022 i 36.400,00 zł w roku 2023. W trakcie są 

podpisywane umowy z mieszkańcami, którzy wykonali takie prace w 2022 r., 

- na realizację „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa” zostało przyznane 

dofinansowanie w wysokości 11.519,20zł, z wykonawcą Programu  podpisano umowę  

na kwotę 14.399,00 zł, wkład własny Gminy to 2.879,80 zł, 

-18 października Wojewoda Śląski wydał obwieszczenie o zmianie statusu Związku 

Powiatowo - Gminnego  „Jedźmy razem”, potwierdzając tym samym status członka dla 

Gminy Myszków. 14 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Związku ustalające wysokość 

składki dla Gminy na kwotę 10.941,00 zł w roku 2022 oraz ustaleniu wysokości i terminów 

płatności składki na rok 2023, która dla Gminy Myszków wynosi 49.200,00 zł. Natomiast na 

pokrycie przewozów pasażerskich składka Gminy Myszków wynosi 3.622.000,00 zł dla 

siedmiu  linii, 

- od początku obowiązującego porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach dot. programu 

„Czyste powietrze” za pośrednictwem Wydziału złożonych zostało 488 wniosków ogółem, 

304 wnioski o poziomie podstawowym, 137 wniosków o podwyższonym poziomie  

i 47 wniosków o najwyższym poziomie dofinansowania, 

- w ramach gminnego programu wymiany pieców c.o. na ekologiczne w 2022 roku podpisano 

176 umów i do chwili obecnej wydatkowano kwotę 718 tys. zł. Kwota zaplanowana na ten 

rok to 750 tys. zł. Oczekujemy na zwrot pozostałych umów od mieszkańców, 
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- w okresie międzysesyjnym do kanalizacji sanitarnej zostały podłączone cztery 

nieruchomości w ulicach: 1 Maja, Szerokiej, Kościelnej i Słowackiego oraz pięć przyłączy 

wodociągowych w ulicach: Pięknej, Czarnieckiego, Wolności, Kościelnej i Słowackiego, 

- od ostatniej sesji zgłoszono pięć nowych usterek dot. wycięcia roślinności, naprawy 

oświetlenia, złego stanu drogi w ul. Murarskiej. Usterki zostały usunięte.           

 

Wydział Rozwoju Miasta 

- w trakcie realizacji jest projekt „Granty - wymiany pieców c.o. w Myszkowie”, 

przyjmujemy wnioski o dofinansowanie na kocioł gazowy i pelletowy. Do chwili obecnej 

podpisaliśmy 89 umów, 

- przed budynkiem UM został usadowiony nowy maszt wraz z flagą, sfinansowany w całości 

z projektu „Pod biało-czerwoną” w ramach uczczenia 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 

Wysokość dofinansowania to 8 tys. zł., 

- na złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu dot. zadania „Budowa drogi przez strefę 

przemysłową – ul. Metalurgiczna i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Metalurgicznej  

do ul. 1 Maja” nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji  

Inwestycje 

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

Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego- II etap 

- Projektant uzyskał odstępstwo od przepisu techniczno - budowlanego. Trwa weryfikacja 

mapy zajętości terenów niezbędnych do wykonania projektów podziałów nieruchomości- 

załącznika do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

Rewitalizacja centrum Myszkowa 

Zgodnie z harmonogramem trwa weryfikacja dokumentacji - etapu dotyczącego 

budowy budynku „A” tj. Biblioteki. Gmina przekazała uwagi do części projektu 

budowlanego.   

Wykonawca złożył pismo o aneks do umowy z uwagi na brak oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane od jednego z właścicieli posesji, oraz 

braku oświadczenia z PKP, oraz wyceny  wartości majątku na podstawie wartości środka 

trwałego TNT niezbędnego do wykupu majątku spółki, niezbędnego do wybudowania 

oświetlenia w obrębie opracowania jako majątku Gminy Myszków.    
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 W celu wybudowania parkingów zlokalizowanych w obrębie drogi DW 793 

niezbędnym jest podpisanie porozumienia regulującego obowiązki stron tj. pomiędzy Gminą 

Myszków a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 15 listopada odbyło się 

spotkanie z udziałem Urzędu Marszałkowskiego, ZDW, pracowników Urzędu Miasta  dot.  

prac projektowych na terenie nieruchomości należącej do drogi 793 na których projektowane 

są miejsca parkingowe. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury  

w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego 

I etap – Al. Wolności. Gmina oczekuje na ponowne wszczęcie procedury przez 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Myszkowie dot. udzielenia zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych dla etapu I w ul. Al. Wolności, które według  informacji  

z PZD ma nastąpić w tym roku.  

II etap – ul. Krasickiego. Aneksem do umowy przedłużono termin wykonania umowy 

dla II etapu do dnia 30 listopada br. na wykonanie dokumentacji projektowej.  

Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną 

Trwają roboty budowlane dotyczące branży sanitarnej – budowy kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz przebudowy gazu średniego ciśnienia.  

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

ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie.  

Trwają roboty budowlane. Wykonawca zabetonował konstrukcję mostu. Planowany 

termin zakończenia prac 20 grudnia br.,  

Budowa kładki w ciągu drogi gminnej ul. Wierzbowej w Myszkowie 

14 listopada dokonano odbioru inwestycji.  

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia 

Firma Ecokube aktualizuje uzgodnienia zawarte w opracowanej dokumentacji 

projektowej, celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie pozyskanego 

przez Gminę Myszków pisma od PKP z kwietnia br., które uprawnia Gminę Myszków  

do podpisania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością własności PKP na 

cele budowlane. Powyższe uprawnia Gminę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

bez prawa wejścia w teren i realizacji inwestycji. 7 listopada br. w rozmowie telefonicznej z 

PKP PLK, otrzymaliśmy informację, że nie zostały zakończone procedury związane z 

odbiorem końcowym robót budowlanych na linii Katowice -Warszawa. 
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Budowa wodociągu w ul. Koziegłowskiej i Letniskowej 

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Na spotkaniu  

10 października br. Projektant przedstawił stopień zaawansowania prac projektowych oraz  

wynikające w trakcie prac projektowych problemy. Planowany termin zakończenia prac 

projektowych upływa 26.listopada br..   

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Kowalska 

i ul. Murarska. 

Projektant zakończył prace projektowe i przedstawił do sprawdzenia dokumentację 

projektowo-kosztorysową wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – trwa 

jej weryfikacja.  

Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie  

Urząd Marszałkowski w dniu 8 listopada br. przesłał projekt aneksu nr 2  

do porozumienia w sprawie przekazania przebudowanej infrastruktury drogowej w obrębie 

skrzyżowania w DW 793.  

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

-29 września br. została zawarta umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej-  

WMC Wanda Czopek. Trwają prace projektowe. Po zapoznaniu się z przedłożoną koncepcją 

zostały wniesione uwagi do przedłożonego opracowania. Termin wykonania przedmiotu 

umowy to 23 grudnia br. 

Rozwój bazy mieszkaniowej – Budowa budynków ul. Millenium 32 

  Trwają roboty budowlane. Wykonawca wykonał ściany parteru i stropy w segmencie 

nr II. Aktualnie wykonuje ściany poddasza w tym segmencie. Segment nr I można rozpocząć 

po wyburzeniu istniejącego budynku, w którym mieści się poczta i centrala 

telekomunikacyjna Orange. Orange jest w trakcie projektowania przeniesienia centrali  

do projektowanego kontenera w rejonie segmentu nr I, której planowany termin przeniesienia 

określa się na kwiecień przyszłego roku. Po jej przeniesieniu otworzy się front dla dalszych 

robót związanych z budową segmentu nr I. 

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, podczas przekopów kontrolnych, 

stwierdzono rozbieżność dokumentacji z lokalizacją kabla elektroenergetycznego w terenie  

z dokumentacją. W związku z powyższym niezbędnym jest przełożenie kabla na odcinku 40m 

a nie jak zakładano w dokumentacji na długości 17m. Koniecznym jest też wykonanie muru 
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oporowego z umocnieniem płytami ażurowymi w związku z różnicą wysokości pomiędzy 

chodnikiem budowanego parkingu a istniejącymi miejscami parkingowymi przy  

ul. Sucharskiego. Działania te nie powinny mieć wpływu na zmianę terminu realizacji 

zadania, który upływa 17 grudnia br.,  

 

Budowa drogi w ul. Siewierskiej 

 Trwają prace projektowe. Zainteresowani mieszkańcy i właściciele nieruchomości  

są zapoznawani z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawcy w czerwcu br. złożyli 

wniosek do Tauron Dystrybucja o wydanie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej 

i oczekują na ich wydanie. 4 listopada br. Projektanci przesłali pismo, w którym informują  

o przebiegu procedury związanej z uzyskaniem ww. warunków technicznych i o opóźnieniach 

ze strony Tauron Dystrybucja, jednocześnie informując, że na tę chwilę termin wykonania 

przedmiotu umowy nie jest zagrożony czyli 4 luty 2023 r.. Spotkanie z projektantem 

zaplanowano na styczeń 2023r. (po uzyskaniu pozwoleń wodno-prawnych). 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole 

Podstawowej nr 3  

Od marca br. prowadzimy korespondencję e-mailową z Ministerstwem Sportu w sprawie 

złożonych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu „Sportowa Polska 2022”. 

Wykonawca dokumentacji projektowej dostosowywał projekt do wymagań stawianych przez 

Ministerstwo. 26 lipca br. otrzymaliśmy informację, że rozwiązania projektowe dotyczące 

elementów lekkoatletycznych zostały zaakceptowane, a wnioski przekazane do dalszej 

weryfikacji. Gmina oczekuje na wyniki. 

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

stadionu miejskiego w Myszkowie 

 Trwają roboty budowlane. Wykonawca wymienia grunt (torf) pod podbudową bieżni. 

Ponieważ piasek żużlowy, który wykonawca zamierzał użyć do wymiany gruntu okazał się 

niedostępny, wrócono do poprzedniej koncepcji wykorzystania gruzu z rozbieranej bieżni na 

dolną warstwę wymienianego gruntu i zastosowanie na wyższą warstwę wymiany zwykłego 

piasku, który jest droższy od żużlowego, lecz zastosowany będzie w mniejszej ilości, aby 

koszty wymiany gruntu nie przekroczyły 250 tys. zł. Termin wykonania zadania mija 15 lipca 

2023r. 

Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie 

  Odbiór końcowy zadania odbył się 17 października br. 
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Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami  etap III cz. 1 

8 września br. podpisano umowę z Wykonawcą, a 13 września br. przekazano Wykonawcy 

plac budowy. Roboty trwają, lecz widoczne jest opóźnienie wykonania zadania 

wyznaczonego na 16 grudnia. Gmina zwraca na bieżąco uwagę Wykonawcy, o dotrzymaniu 

terminu umowy. 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego  

- na ul. Pohulańskiej i ul.Koziegłowskiej trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową. 

Termin wykonania dokumentacji projektowych upłynął 31 października br. Wykonawca nie 

sygnalizował o zagrożeniu termin wykonania przedmiotu umowy. Gmina poinformowała 

drogą elektroniczną o zaistniałej zwłoce w terminie zakończenia wykonania dokumentacji 

projektowych dla ww. ulic. W ul. Bocznej trwają roboty budowlane, których zakończenie 

planowane jest na 25 listopada br. 15 listopada br. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru 

końcowego oświetlenia w ul. Kościuszki. 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa 2022r. 

Trwają prace projektowe, termin wykonania  przedmiotu umowy mija 30 listopada br. 

Budowa budynku klubowego na stadionie miejskim 

W związku z unieważnieniem przetargu na to zadanie, przygotowywany jest nowy kosztorys, 

zmieniający zakres robót w celu jego obniżenia.  

 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE 

Oznakowanie poziome 

14 października br. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: Odnowa istniejącego  

i wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni na sieci dróg gminnych  

w granicach administracyjnych miasta Myszkowa w 2022 r.. Łączna wartość wykonanych 

robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła 30 776,00 zł. 

Oznakowanie pionowe  

Zgodnie z zawartą umową zamówienia na dostawę oznakowania pionowego  

są realizowane systematycznie. W trakcie opracowania jest ostatnie zamówienie. Termin 

realizacji umowy – 30 listopada br.  

 

Czyszczenie kanalizacji deszczowej 

Została wykonana usługa polegająca na czyszczeniu kanalizacji deszczowej, wpustów 

ulicznych z przykanalikami i studni rewizyjnych wraz z wywozem wydobytych odpadów  
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do odzysku lub unieszkodliwienia. Koszt robót to 74 417,40 zł. Odbiór końcowy nastąpił 14 

października br. 

 

I. INNE:  

-9 listopada na stronie internetowej UM zamieszczona została informacja dot. zasad zakupu 

opału po cenach preferencyjnych. Na naszej stronie znajduje się również wniosek do 

pobrania. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 306 wniosków od mieszkańców na 459 ton węgla.  

Budowa drogi w ul. Towarowej 

Wydziału Ochrony Środowiska podejmie działania w celu ustalenia, czy został naruszony stan 

wody na gruncie o którym mowa w art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku  

z zalewaniem nieruchomości po wybudowaniu przez PKP  infrastruktury drogowej.  

 

Budowa drogi w ul. Jesionowej  

Firma ATUT Myszków przesłała zaktualizowany harmonogram prac do zawartej 

umowy.   

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

gazowe dla miasta Myszkowa 

Do 29.września br. – terminu odbioru częściowego określonego w zawartej umowie,  

Wykonawca nie dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru opracowanego projektu założeń  

do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla naszego miasta.  

W związku z niedochowaniem powyższego terminu Wykonawca został poinformowany 

o możliwości naliczania kar umownych. 26 października br. drogą elektroniczną został złożony 

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Myszkowa. 3 listopada br. Wykonawca przesłał opracowany projekt wraz z treścią ogłoszenia  

o wyłożeniu dokumentu do publicznego wglądu, 4 listopada projekt został zamieszczony  

w BIP-ie do publicznego wglądu. Termin realizacji przedmiotu umowy upływa  

30 listopada br.  

Budowa wiaduktu w ul. Koziegłowskiej 

- 11 października br. odbyło się spotkanie Gminy z udziałem ZDW, Wykonawcy Nowak Mosty 

w sprawie uzgodnień dot. budowy wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 789.  

 

 

 


