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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  

od 25 sierpnia do 29 września 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, 

- ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz. Przetarg wyznaczono na  

26 października br.  

- ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości położonej 

przy ul. Gałczyńskiego, na której znajduje się nieużytkowana studnia głębinowa. 

Przeprowadzenie przetargu wyznaczono na 23 listopada br.  

- sporządzono zlecenie dla rzeczoznawcy na wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie  

z zawartą umową,  

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

- do Wojewody Śląskiego złożono cztery wnioski o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

drogowych pochodzących z działek osób fizycznych dot. ul. Nadrzecznej, 

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

zajętych pod drogi gminne – ul. Nierada, ul. Przyległa i ul. 8 Marca, 
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- do Wojewody Śląskiego złożony został wniosek o komunalizację działki wchodzącej  

w pas drogowy drogi gminnej – ul. Jaskółczej na obrębie Nowa Wieś, 

- do Starostwa Powiatowego w Myszkowie złożone zostały wnioski o założenie ksiąg 

wieczystych dla działek zajętych pod drogi gminne – ul. Fabryczną, ul. Zacisze i ul. Pawią oraz 

na działki wchodzące w pas drogowy drogi łączącej ul. Nierada z drogą wojewódzką –  

ul. Zawiercką,  

- na bieżąco odbywa się ujawnianie prawa własności Gminy Myszków w księgach wieczystych 

w związku z nabywaniem działek drogowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

13.10.1998 r. - przepisy wprowadzają ustawy reformujące administracje publiczną oraz 

decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego, 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  na terenie gminy Myszków 

- w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Myszkowa dla południowej części miasta w obrębach: Potasznia, 

Będusz, Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębu Myszków i Ręby 

podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu  

do sporządzenia planu określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. 

Termin składania wniosków upływa 30 września br. Równolegle wystosowano zawiadomienia 

o przystąpieniu do sporządzenia planu do organów i instytucji właściwych  

do uzgadniania i opiniowania planu. 

 

Referat Zamówień Publicznych  

zawarte umowy 

- 6 września br. z wykonawcą BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Koziegłów, na zadanie Zwiększenie 

ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa. Cena oferty: 211 542,89 zł, termin 

wykonania zamówienia – 100 dni od dnia zawarcia umowy,  

- 8 września br. z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym STEBUD Stefan Pustelnik  

z Lusławic na zadanie  Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – 

etap III, część 1. Cena oferty: 1 414 195,69 zł., termin wykonania zamówienia  - 16 grudnia br.  

- 28 września br. z Przedsiębiorstwem U.K.Ł SKORUPA Monika Odulińsa-Skorupa z Dąbrowna 

na zadanie Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego – cz.1. Cena oferty: 

312 469, 57 zł. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy, 
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unieważnione postępowania: 

- 31 sierpnia br. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie podstawowym na wykonanie zamówienia pn. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Myszkowie,  

z powodu niepodjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta zabezpieczającą środki finansowe 

na zawarcie umowy i jej realizację. W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. 

Wszczęte postępowania 

na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Myszkowa w 2022 roku oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów:  

 termin wykonania zamówienia: 30.09.2034 r., 

 termin składania ofert: 3 października br., do godz. 10:00. 

- na wykonanie zamówienia pn.: Budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa  

w Myszkowie: 

 termin wykonania zamówienia: 385 dni od dnia zawarcia umowy, 

 termin składania ofert: 4 października br., do godz. 10:00. 

Po terminie na wyjaśnienia do dokumentów przetargowych wpłynęło pytanie Wykonawcy, 

które uznane zostało za bardzo istotne z uwagi na interes Gminy mające wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu składania ofert  

i powinno zwiększyć konkurencję w prowadzonym postępowaniu.  

 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

- w okresie międzysesyjnym do kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych dziewięć 

nieruchomości: trzy  przy ul. 1 Maja, dwie przy ul. Ceramicznej, po jednej przy ul. Kościuszki, 

Ogrodowej, Klonowej i Sadowej. Wykonano 10 przyłączy wodociągowych po jednym przy  

ul.  Wyzwolenia, 1 Maja, Sadowej, Reja, Rolnej, Strugi, Siewierskiej, Projektowanej, Sikorka 

oraz Ceramicznej, 

- 9 września br. minął termin składania przez mieszkańców dokumentów potwierdzających 

wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest,  w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach. Rozliczenie 
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złożyło 26 osób. Na podstawie złożonego rozliczenia do końca września br. zostanie przesłana  

dokumentacja do podpisania umowy z WFOŚIGW za czym pójdzie podpisanie umów z 

mieszkańcami. Jednocześnie do 28 października br. przyjmowane są wnioski na dofinasowanie 

prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 

azbest na rok 2023, 

- zostały zakończone prace związane z dwukrotnym, obustronnym wykoszeniem poboczy dróg 

gminnych, wykoszeniem rowu przydrożnego oraz wykoszeniem terenów zielonych, zieleńców 

osiedlowych oraz skwerów należących do Gminy. Prace wykonywała firma „Usługi 

Podnośnikiem Koszowym – Agata Glinka z Nagłowic. Prace zostały wykonane zgodnie  

z warunkami umowy,  

- w okresie od dnia 1 lutego 2021 za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej, zostały złożone w sumie 462 wnioski w ramach programu Czyste 

powietrze .tj. 289 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania, 131 wniosków  

o podwyższonym poziomie dofinansowania oraz 42 wnioski o najwyższym poziomie 

dofinansowania. Gmina Myszków pomaga mieszkańcom w ramach zawartego porozumienia 

w wypełnianiu wniosków i przekazywaniu ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  

- 22 września br. zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie Renowacji 38 sztuk ławek 

zlokalizowanych w Centrum Miasta Myszkowa. Termin składania ofert upływa 5 października 

br.  

- w okresie od dnia 25 sierpnia zgłoszono 11 nowych usterek dotyczących m. in. naprawienia 

oświetlenia ulicznego, dzikiego wysypiska, pozostawionych odpadów, uszkodzonego 

chodnika. Ww. usterki są załatwiane w możliwie, jak najszybszy sposób. Ostatnie zgłoszone 

usterki zostały przekazane do osób merytorycznie odpowiedzialnych za odpowiednie tematy.    

- realizacja programu dotacji na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne: na dzień 

23 września br.  zawartych jest 167 umów na kwotę 680 tys. zł. Program jest realizowany, na 

bieżąco są kierowane do wnioskodawców umowy do podpisu. W przypadku rezygnacji 

propozycje zawarcia umowy kierowane są do kolejnych osób,  

- umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - gminnych 

przewozów pasażerskich na terenie miasta, na bieżąco podlega kontroli, za realizację 
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przewozów autobusami niezgodnymi z umową zostały naliczone kary. Szczególny nacisk 

kontroli jest położony na tabor, który wykorzystuje Operator, 

- związek Powiatowo – Gminny pod nazwą „Jedźmy Razem!” ponownie wszczął procedurę 

przyjęcia nas w poczet członków Związku, podejmując 25 sierpnia br. Uchwałę Zgromadzenia 

Związku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą 

„Jedźmy razem!”. Skutek prawny nastąpi z datą ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym tej zmiany w drodze obwieszczenia wojewody. W związku z przedłożonym  

31 sierpnia br. do Biura Związku przedmiotem zamówienia na realizację usługi publicznego 

transportu zbiorowego, zwróciłem się z prośbą o wyznaczenie spotkania, po przeanalizowaniu 

przez Związek funkcjonujących oraz ewentualnych nowych linii komunikacyjnych, celem 

dokonania wspólnych ustaleń dotyczących przebiegu linii na terenie gminy Myszków, 

przyjętych standardów w tym cen biletów, będących częścią opisu przedmiotu zamówienia w 

planowanym do ogłoszenia przez Związek przetargu,  

- w czerwcu zostały zamontowane kolejne wiaty przystankowe pięć sztuk  na przystankach 

komunikacji miejskiej na terenie Helenówka II, Pułaskiego V, Sikorka I, Szeroka i Millenium. 

We wrześniu utwardzono podłoże kostką betonową na przystankach Będusz VI, Helenówka II, 

Millenium, Pułaskiego IV, Pułaskiego V, Szeroka. Pomalowano ławki na przystankach, wiaty i 

panele przystankowe umyto i zdezynfekowano,  

 

Wydział Rozwoju Miasta 

- realizujemy projekt  Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie dofinansowany z Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste 

powietrze - konkurs - podpisujemy umowy z grantobiorcami (na dzień 28 września podpisano 

64 umowy) oraz 26 września br. został ogłoszony  dodatkowy nabór do udziału w projekcie  

(brakuje chętnych na wymianę pieca na piec gazowy i na pelet ). 

- 12 września br. zostały złożone wnioski do fundacji LOTTO o dofinansowanie inwestycji:  

Budowa/przebudowa Skateparku w Myszkowie. Wartość inwestycji   385 705,58 zł,  kwota 

grantu 200 000,00 zł oraz na Modernizację boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 

5 w Myszkowie. Wartość inwestycji 317 595,00 zł,  kwota grantu 200 000,00 zł.,  
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- 27 sierpnia br. Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Krakowie przeprowadziło badanie 

kontrolne poziomu hałasu emitowanego do środowiska z obiektu Strzelnicy Sportowej w Myszkowie. 

W wynikach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego w decyzji Starosty 

Myszkowskiego z dnia 10.06.2021 r.:  - o 17,4 dB o porze dziennej w punkcie pomiarowym nr 1, o 14,6 

dB o porze dziennej w punkcie pomiarowym nr 3, z pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach (z dnia 20.09.2022 r. ) wynika, że kontrola podmiotu nie została zakończona. 

- prowadzimy procedurę wyłonienia wykonawcy badania,  wynikiem którego będzie 

stwierdzenie do ilu strzałów  z używanych na strzelnicy rodzajów broni w każdym 

z  wyznaczonych punktów, można oddać, aby nie przekroczyć normowego poziomu hałasu. 

- wprowadziliśmy następujące ograniczenia korzystania ze strzelnicy, obowiązujące wszystkich 

jej użytkowników: strzelanie z broni centralnego zapłonu możliwe jedynie z pola od Linii 

Otwarcia Ognia do 3m od LOO. W niedziele i święta dopuszczone strzelanie wyłącznie z broni 

bocznego zapłonu, strzelania  można prowadzić w godzinach od 9:00 do 18:00, lecz nie później 

niż do zmroku. Ograniczenie ilości strzałów z broni centralnego zapłonu do 600 strzałów na 

dobę. Nałożono na Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Myszkowie obowiązek kontroli 

realizacji powyższych zasad. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Inwestycje 

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

Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego - etap II  

-po wniesionym uzupełnieniu wniosku do Starosty Myszkowskiego o ograniczenie w 

korzystaniu z nieruchomości dla działki o nieuregulowanym stanie prawnym, oczekujemy na 

wydanie przedmiotowej decyzji,  

- nadal trwa procedura uzyskania odstępstwa od przepisu techniczno-budowlanego zawartego 

na podstawie §71 pkt. 1 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, z uwagi na istniejące – nienormatywne promienie skrętu na łukach  

w obrębie skrzyżowań i istniejące szerokości dróg publicznych objętych opracowaniem, 

Rewitalizacja centrum Myszkowa 

- w zakresie etapu dotyczącego budowy budynku „A” tj. Biblioteki, Gmina uzyskała Decyzję 

Starosty Myszkowskiego  zatwierdzającą rozbiórkę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę. 

Decyzja stała się ostateczna  21 września br. 
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- 28 lipca br. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, 

przebudowa Placu Dworcowego wraz z budową pawilonu usługowego, budowa 

naziemnego parkingu przy ul. Słowackiego, przebudowa ul. Kościuszki, przebudowa Skweru 

Myszków oraz placu przed Urzędem Miasta oraz budowa budynku usługowego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i przebudową istniejącego parkingu przy ul. 3 Maja oraz 

przebudowa i budowa infrastruktury technicznej w rejonie opracowania (sieci i przyłącza) 

w ramach Rewitalizacji centrum,  nadal oczekujemy na wycenę  wartości majątku na 

podstawie wartości środka trwałego TNT niezbędnego do wykupu majątku spółki, 

niezbędnego do wybudowania oświetlenia w obrębie opracowania jako majątku Gminy 

Myszków,  

- 21 września br. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie, na którym Radnym Miasta 

Myszkowa i obecnym właścicielom oraz mieszkańcom zostały przedstawione rozwiązania 

projektowe objęte opracowaniem dokumentacyjnym, 

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,  

- II etap – ul. Krasickiego. 15 września br. wpłynęło pismo z PZD w Myszkowie o przedłużenie 

terminu wykonania umowy do 30 listopada br. na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Pismem z dnia 15 września br. Gmina Myszków ponownie zwróciła się o podanie planowanych 

przez Starostwo Powiatowe  terminów rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych dla 

poszczególnych etapów realizacji zadania inwestycyjnego oraz pismem  

z dnia  22 września br. wyraziła zgodę na zmianę terminu wykonania opracowania 

dokumentacyjnego dla etapu II do wnioskowanego dnia.  

Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną 

- trwają roboty budowlane dotyczące branży sanitarnej – budowy kanalizacji deszczowej. 

Zakończono roboty dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej. 

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

ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie  
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- wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do  

30 kwietnia br. na co Gmina nie wyraziła zgody. 20 września br. podpisany został protokół 

konieczności i protokół z negocjacji kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę. Aneksem 

do umowy termin wykonania przedmiotu umowy został wydłużony do 20 grudnia br.  

Budowa kładki w ciągu drogi gminnej ul. Wierzbowej w Myszkowie 

- trwają prace budowlane. Przygotowany został projekt zmiany nawierzchni, którego trwa 

weryfikacja. Na chwilę obecną nie powoduje to zmian w terminowym zakończeniu zadania. 

Planowany termin zakończenia 22 listopada br. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia 

- gmina podpisała z PKP umowę określającą wartość jednorazowego wynagrodzenia za 

posadowienie nakładów inwestycyjnych w gruncie dla działek o nr ew. 750/9 i 1256 obręb 

Nowa Wieś. Projektant oczekuje na aktualizację uzgodnienia z TK Telkol (Spółka Kolejowa – 

Łączność, Wydział Uzgodnień Dokumentacji) celem uzupełnienia dokumentacji projektowej 

do wniosku o pozwolenie na budowę. Pismem z dnia 26 września br. firma ECOKUBE wystąpiła 

o wydłużenie terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do 30 grudnia br. 8 września br. podpisano 

protokół  z uzgodnień dotyczących warunków nieodpłatnego nabycia działki. Podpisanie aktu 

notarialnego dla jej przejęcia odbyło się dnia 22 września br.  

Budowa wodociągu w ulicy Paderewskiego II etap 

- w związku z propozycją budowy części wodociągu w ul. Paderewskiego przez inwestora 

zewnętrznego Dino Polska, sporządzono umowę dwustronną z ww. inwestorem obejmującą 

budowę wodociągu od ul. Projektowanej do końca zakresu objętego inwestycją  

w ul. Paderewskiego II etap. Przygotowaną umowę wysłano do akceptacji przez Dino Polska. 

Po przeprowadzonej kolejnej rozmowie telefonicznej z przedstawicielem inwestora 

zewnętrznego, uzyskano informację, że przekazana umowa dotycząca realizacji odcinka 

wodociągu jest nadal rozpatrywana w dziale prawnym Dino Polska. Kolejny termin spotkania 

w sprawie w/w umowy przedstawiciel inwestora zaplanował w październiku br. 

Budowa wodociągu w ul. Koziegłowskiej i Letniskowej 

- trwają prace projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją zadania na podstawie zawartej umowy z dnia 9 czerwca br. z firmą 
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Instal-Sanit Marcin Krzysteczko. Planowany termin zakończenia wynosi 170 dni od dnia 

zawarcia umowy, tj. do 26 listopada br. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Kowalska i ul. Murarska 

- trwają prace projektowe dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją zadania na podstawie zawartej umowy z dnia 9 czerwca br. z firmą 

Instal-Sanit Marcin Krzysteczko. Planowany termin zakończenia wynosi 200 dni od dnia 

zawarcia umowy, tj. do 23 października br.   

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej  

- 31 sierpnia br. pierwsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione z powodu przekroczenia 

wartości jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Jednocześnie  

w tym samym dniu na Platformie zakupowej ponownie zostało zamieszczone zapytanie 

ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie ul. Ceramicznej od numeru 13e 

do ul. Malinowej. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. 9 września br. dokonano 

wyboru Wykonawcy prac projektowych – WMC Wanda Czopek. Planowany termin zawarcia 

umowy: 29 września br. Planowany termin realizacji projektu 85 dni od daty zawarcia umowy, 

tj. do 23 grudnia br.  

Rozwój bazy mieszkaniowej – Budowa budynków ul. Millenium 32 

- na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z BGK w ramach „Bezzwrotnego 

wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat”. Trwają roboty budowlane. Termin wykonania 

zadania: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od 9 czerwca br. 

Budowa drogi w ul. Siewierskiej 

- trwają prace projektowe. Wykonawcy są w stałym kontakcie z Gminą i na bieżąco relacjonują 

stan zaawansowania prac. Zainteresowani mieszkańcy i właściciele nieruchomości  

są zapoznawani z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawcy oczekują na wydanie 

warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej przez Tauron. Termin wykonania 

przedmiotu umowy: 350 dni od dnia zawarcia umowy tj. od 4 lutego br. 

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

stadionu miejskiego w Myszkowie 

- w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca podczas wykonywania wykopów odkrył, że pod 

całą powierzchnią bieżni występują torfy o grubości od 70 do 200 cm. Wykonawca przedstawił 

kosztorys wymiany gruntu, którego cena jest wysoka (449 274, 56 brutto). Zwołano ponowne 
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spotkanie z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, którego celem było 

wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zmniejszenie kosztów wymiany gruntu. 

Wykonawca nie  zgodził się na wykorzystanie gruzu z rozebranej nawierzchni z obawy na 

skuteczność takiego rozwiązania i konsekwencje ze względu na okres gwarancyjny.  

Wykonawca obstaje przy całkowitej wymianie torfu na piasek i zobowiązał się przedstawić 

nowy kosztorys z zastosowaniem innych pozycji kosztorysowych (podstawy wyceny).Termin 

wykonania zadania 300 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 15 lipca br. 

Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie 

- 15 września br. wysłano pismo do Urzędu Marszałkowskiego uzasadniające przedłużenie 

terminu obowiązującego porozumienia w sprawie przekazania przebudowanej infrastruktury 

drogowej w obrębie skrzyżowania w DW 793 do dnia 30.11.2025 r.   

Budowa/Przebudowa skateparku w Myszkowie 

- trwają roboty budowlane. Trwa betonownie elementów skateingowych. Termin wykonania 

do 15 października br. 

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego  

- ulica Pohulańska i ulica Koziegłowska w Myszkowie - trwają prace projektowe. Termin 

wykonania dokumentacji projektowych do dnia 31 października br., 

- ulica Boczna i ulica Kościuszki – 24 sierpnia br. zostało opublikowane ogłoszenie  

o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego przy ulicy Bocznej,  budowę 

oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Kościuszki oraz nowego słupa oświetleniowego  

z oprawą parkową. W terminie składania ofert tj. do 5 września br. została złożona  

jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 15 września br. roku została zawarta umowa  

z Wykonawcą robót budowlanych tj. ETEC Sp. z o. o.  z Olkusza. Termin wykonania przedmiotu 

umowy to 25 listopada br.,  wartość umowy - 150 087,23zł.  

- 5 września br. zostało przeprowadzone rozeznanie rynkowe na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru nad realizacją zadania: Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego. Do 9 września br. 

nie wpłynęła żadna informacja cenowa od Wykonawców, z którymi zostało przeprowadzone 

rozeznanie rynkowe. 15 września br. zostało przeprowadzone kolejne rozeznanie rynkowe  

z dwoma innymi Wykonawcami. Termin uzyskania informacji cenowych od Wykonawców 

minął 19 września br. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 20 września br. 
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zostało przeprowadzone kolejne rozeznanie rynkowe, w którym została złożona 1 oferta o 

cenie 1800 zł -  wyłoniono Inspektora Nadzoru. 

 

Bieżące utrzymanie 

Oznakowanie poziome 

- od 9 sierpnia br. trwają roboty związane z odnową istniejącego i wykonaniem nowego 

oznakowania poziomego nawierzchni na sieci dróg gminnych w granicach administracyjnych 

miasta, zakończenie robót 30 września br.  

Oznakowanie pionowe  

- zlecono firmie DROGMOL Spółka z o. o. Spółka Komandytowa z Pyrzowic wykonanie  

i dostarczenie tablic do oznakowania Ronda Niepodległości i Ronda Rzeczypospolitej. Dostawa 

przedmiotowych tablic wyznaczona jest na 6 października br. Po dostarczeniu oznakowania 

zostanie ono niezwłocznie zamontowane.  

- 22 września br. w ramach realizacji umowy zawartej z firmą Reznak Sp. z o.o. z Opola 

przesłano zamówienie na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa 

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

miasta. Dostawa przedmiotowych znaków i urządzeń wyznaczona jest na siódmy dzień 

roboczy od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy. Po dostarczeniu tablic, oznakowanie 

będzie systematycznie montowane.  

Czyszczenie kanalizacji deszczowej 

- 29 sierpnia br. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące 

wykonania usługi polegającej na czyszczeniu kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych  

z przykanalikami i studni rewizyjnych wraz z wywozem wydobytych odpadów do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 6 września br. została zawarta umowa z firmą USŁUGI ASENIZACYJNE 

Stanisław Korgól, z Wodzisławia Śląskiego. Planowany termin wykonania usługi wynosi 60 dni 

od daty zawarcia umowy. 

Dostawa energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej: 

- 5 września br. do siedziby Urzędu Miasta Myszkowa wpłynął wniosek od sprzedawcy energii 

elektryczne tj. ONE S.A. z siedzibą w Warszawie o podpisanie aneksu do umów: ZP.272.10.2022 

(część pierwsza) oraz ZP.272.13.2022 (część druga) w zakresie podwyższenia ceny jednostkowej 

z kwoty 1,380 zł netto z podatkiem akcyzowym za 1 kWh na 1,550 zł netto z podatkiem 

akcyzowym za 1 kWh. Gmina powiadomiła telefonicznie firmę ONE S.A. o przygotowaniu 
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przedmiotowego aneksu. 13 września br. otrzymaliśmy pismo informujące, że 6 września br. 

Tauron Dystrybucja zawarł umowę rezerwową sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą 

rezerwowym TAURON SPRZEDAŻ Sp z o.o. z mocą obowiązywania od 5 września br. Celem 

ustalenia zaistniałej sytuacji 14 września br. przeprowadzono rozmowę z pracownikiem TD, 

uzyskując  informację, że 2 września br. sprzedawca ONE poinformował TD, że z dniem  

4 września br. nie ma podmiotu bilansującego energię elektryczną. O przyczynach odstąpienia od 

zawartych umów (I i II część zamówienia) sprzedawca energii ONE S.A. poinformował Gminę  

e-mailem w dniu 19 września br. że nie posiada statusu sprzedawcy energii. W związku  

z zaistniałą sytuacją została podjęta decyzja o przygotowywaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia klasycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, o wartości równej lub przekraczającej 

progi unijne na okres od 15 października br. do 31 marca 2023 r. z prawem opcji wydłużenia 

terminu do 30 kwietnia 2023 r. w zakresie oświetlenia Gminy Myszków. 

Po udzieleniu przedmiotowego zamówienia zostaną podjęte czynności w celu przygotowania 

procedury przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy 

zakupowej. 

Inne 

Budowa drogi w ul. Jesionowej  

- 1 września 2021 r. zawarliśmy umowę z firmą ATUT Myszków, której przedmiotem jest 

ustalenie, warunków budowy/przebudowy drogi gminnej w ul. Jesionowej (odcinek od drogi 

wojewódzkiej Nr 793 w ul. Pułaskiego do drogi wojewódzkiej – 791 obwodnica Myszkowa). Firma 

ATUT Myszków jest inwestorem Inwestycji nie drogowej polegającej na budowie zespołu 

budynków handlowo – usługowych. W ramach zawartej umowy Inwestor nie będzie żądał 

żadnego wynagrodzenia za poniesione nakłady i nie będzie dochodził zwrotu poniesionych 

kosztów związanych z realizacją Inwestycji Drogowej oraz zrzeknie się wszelkich roszczeń zgodnie 

z zapisami zawartymi w umowie,  

- wykonawca robót działający na zlecenie firmy ATUT Myszków zgłosił zajęcie pasa drogowego 

celem wykonania przebudowy sieci gazowej.  

 

 

 

   


