
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

od 29.12.2015 r. do 04.02.2016 r. 

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 

Trwają roboty budowlane w ul. Szpitalnej, związane z ułożeniem kanalizacji deszczowej.  

PSG Sp. z o.o. w Zabrzu wykonała przełożenia gazociągu na ok. 135 m wraz z przyłączami do 

budynków mieszkalnych. Wykonawca przełożył kabel telekomunikacyjny na odcinku ok. 300 m.     

 

bieżące utrzymanie dróg 

Trwają prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i chodników na terenie miasta. 

 

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki 

 

w zakresie gospodarki nieruchomościami 

Sporządzono dwa wykazy dot. sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców 

Podpisaniem aktu notarialnego  nabyliśmy nieruchomości drogowe zajęte pod ul. Topolową 

  

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

Została założona księga wieczysta dla działek zajętych pod ul. Wronią. 

Do Wojewody Śląskiego zostały złożone cztery wnioski o stwierdzenie nabycia działek 

 dot. ulic Pięknej i Nierada. 

Od Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy decyzję o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogę gminną 

w ul. Nierada. 

 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy 

Trwa proces uzgodnień i opinii dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Ciszówki  

i Gruchli. 

 

Uwzględniono uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Kopernika. Po ponownym  uzyskaniu uzgodnień i opinii, projekt planu zostanie 

wyłożony do publicznego wglądu.     

 

Referat zamówień publicznych 

zawarte umowy 

- 12 stycznia z firmą PUK SANiKO w Myszkowie na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych  

o nawierzchni gruntowej”. Cena wybranej oferty 68.000,00 zł. Termin zakończenia zadania 

30.04.2016 r. 

- 19 stycznia z firmą Remontowo-Budowlaną DAW-BUD Daniel Wywiał z Kamienicy Polskiej na 

Termomodernizację budynku  MDK. Cena oferty 2.133.449,32 zł. Termin zakończenia zadania 

1.08.2016 r. 

- 21 stycznia z firmą SKALA STUDIO pracownia projektowa z Bytomia na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz ze SWIZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania 

„Budowa mieszkań socjalnych” 

Termin wykonania dokumentacji to 21 marca, nadzór autorski do 24 listopada ( może zostać 

wydłużony do 26 listopada). Cena oferty 54.666,66 zł. 

- 1 lutego 2016 r. z firmą Biuro Projektowe „Konstruktor” z Chrzanowa na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 



sprawowanie nadzoru autorskiego zadania „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. Termin realizacji: 

a/na  wykonanie dokumentacji wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  

do dn. 15.12.2016 r. 

b/na sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia robót budowlanych czyli 30.11.2018r.,  

( może zostać wydłużony do 30.11.2021 r.). Cena wybranej oferty 116.424,66 zł. 

    

prowadzone postępowania 

- na wykonanie prac geodezyjnych w częściach 1/pomiary i 2/podziały  zostało złożonych: 

 1cz.-5 ofert, 2cz.-4oferty. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 30.11.2016 r. 

Oferty składano do dn. 25 stycznia br. 

- na zakup 700 szt. pojemników na popiół. Termin realizacji umowy – 30 dni od daty jej zawarcia. 

Złożono 2 oferty.  Oferty składano do 01.02.2016 r. 

- na realizację 2 etapu strefy IV zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka”.   

Złożono 4 oferty. Oferty składano do dnia dzisiejszego.  

- „Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji 

deszczowej do ulicy Podgórnej”. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.05.2018  r. 

Termin składania ofert: 12.02.2016 r. 

- świadczenie usług serwisowych 661 instalacji solarnych zaprojektowanych i wybudowanych w 

ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa” 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018  r. 

Termin składania ofert: 14.03.2016 r. 

 

Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Uruchamiamy kolejny rok dofinansowania dla gospodarstw domowych, które likwidują azbest na 

swoich posesjach. Zapisów na listę dokonujemy telefonicznie pod numerem 34/313-26-82 w. 165 lub 

osobiście w p. 202 Urzędu Miasta (II piętro). Wnioski będą do pobrania od 15 lutego na naszej stronie 

internetowej www.miastomyszkow.pl lub w wersji papierowej również w pokoju 202 UM. 

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć na Biurze Podawczym w UM do dnia 30 marca br. 

Wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. 

Dofinansowanie dotyczy likwidacji azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu 

zgromadzonego na nieruchomości. 

Dofinansowanie nie obejmuje prac już wykonanych. 

   

http://www.miastomyszkow.pl/

