
 

Rudziniec, 25.01.2022 r. 

BR.0003.267.2021 

     Pan  

Henryk Targowski  

Radny Rady Gminy Rudziniec   

 

W odpowiedzi na Pana interpelacje z  dnia 11.01.2022r. w sprawie wydatków na terenach położonych w Ligocie Łabędzkiej  informuje, że: 

1. Odpowiedz z 03.01.2022 r. dotyczyła Pana interpelacji z 20.12.2021r. i proszę nie próbować rozszerzać własnej interpelacji.  Interpelacja z  dnia 

20.12.2021r.  dotyczyła, cytuję „kosztów związanych z opracowaniem koncepcji drogi w Ligocie Łabędzkiej”, zgodnie z Pana wnioskiem: „wnioskuje 

o podanie wydatków w kwocie brutto związanych z tym zagadnieniem,…” Otrzymał Pan prostą i krótką odpowiedz zgodnie z wnioskiem „Gmina 

Rudziniec nie zlecała opracowania koncepcji budowy przedmiotowej drogi”. 

2. W interpelacji z 11.01.2022 r.  składa Pan wniosek o „zestawienie wydatków, które gmina  poniosła  celem pozyskania inwestora dla terenów  

położonych w Ligocie Łabędzkiej”. Odpowiadam: w celu skomunikowania w/w terenów zostało zlecone zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy drogi do terenów inwestycyjnych w Ligocie Łabędzkiej” Wykonawca:  Firma Projektowanie Konstrukcyjno -Inżynieryjne 

Bronisław Waluga  Ruda Śląska – koszt realizacji 96801,00 zł, wydatek poniesiono w 2019 r. Natomiast wydatki związane z opracowaniem nowych 

dokumentów planistycznych dla terenów inwestycyjnych położonych w Ligocie Łabędzkiej przy ulicy Kasztanowej  przedstawiam w zestawieniu 

tabelarycznym. 

 

 

Wydatki związane z opracowaniem nowych dokumentów planistycznych dla terenów  inwestycyjnych położonych w Ligocie Łabędzkiej przy ul. Kasztanowej 

nazwa wydatku podstawa wydatku dane zleceniobiorcy kwota uwagi 

przygotowanie projektu zmiany fragmentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rudziniec 

porozumienie 
międzygminne 
Nr PP.031.1.2021 z dnia 
28.05.2021 r. 
aneksowane w dniu 
12.10.2021r.r 

Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 

20 339,68 
zł 

z uwagi na protesty społeczne 
procedowanie dokumentów 
zostało zawieszone po 
zakończeniu etapu wyłożenia 
projektów dokumentów do 
publicznego wglądu 

przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Ligota 
Łabędzka 



nazwa wydatku podstawa wydatku dane zleceniobiorcy kwota uwagi 

ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do opracowania zmiany 
fragmentu Studium w granicach administracyjnych Gm. 
Rudziniec 
(wymóg ustawowy) 

Zlecenie Nr 29/Z/2021 
z dnia 19.04.2021 

POLSKA PRESS GRUPA 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 
(wydawca „Dziennika Zachodniego”) 

708,48 zł  

ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do opracowania MPZP dla 
części Ligoty Łabędzkiej (tereny inwestycyjne)  
(wymóg ustawowy) 

Zlecenie Nr 30/Z/2021 
z dnia 19.04.2021 

POLSKA PRESS GRUPA 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 
(wydawca „Dziennika Zachodniego”) 

708,48 zł  

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
fragmentu Studium w granicach administracyjnych Gm. 
Rudziniec 
(wymóg ustawowy) 

Zlecenie Nr 56/Z/2021 
z dnia 12.07.2021 

POLSKA PRESS GRUPA 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 
(wydawca „Dziennika Zachodniego”) 

1 722,00 zł  

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP 
dla części Ligoty Łabędzkiej (tereny inwestycyjne)  
(wymóg ustawowy) 

Zlecenie Nr 57/Z/2021 
z dnia 12.07.2021 

POLSKA PRESS GRUPA 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45 
(wydawca „Dziennika Zachodniego”) 

1 722,00 zł  

Wykonanie prognozy finansowej skutków uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu obejmującego część sołectwa Ligota Łabędzka 
(wymóg ustawowy) 

Zlecenie Nr 46/Z/2021 
z dnia 10.06.2021 

ADIACENT Kancelaria Rzeczoznawcy 
Majątkowego 
Krzysztof Urbańczyk 
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 19/6 

4 000,00 zł  

Sporządzenie przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
opinii o projekcie zmiany fragmentu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec 
(wymóg ustawowy) 

 
Zlecenie Nr 47/Z/2021 
z dnia 10.06.2021 
 
 
Zlecenie Nr 48/Z/2021 
z dnia 10.06.2021 

 
I.D.S.P Planowanie Przestrzenne 
Maria Hawro-Krajka 
44-121 Gliwice ul. Kosynierów 4/1 
 
Pracownia Urbanistyczna AGO-
PROJEKT 
Bożena Orzeł 
47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana 
Batorego 5/203 

 
 

1 845,00 zł 
 

 
 
1 845,00zł 

 

Sporządzenie przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną 
opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Ligota 
Łabędzka 
(wymóg ustawowy) 

 
Zlecenie Nr 49/Z/2021 
z dnia 10.06.2021 
 
 
Zlecenie Nr 50/Z/2021 
z dnia 10.06.2021 

 
I.D.S.P Planowanie Przestrzenne 
Maria Hawro-Krajka 
44-121 Gliwice ul. Kosynierów 4/1 
 
Pracownia Urbanistyczna AGO-
PROJEKT 
Bożena Orzeł 
47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana 
Batorego 5/203 

 
 

1 230,00 zł 
 
 
 

1 230,00zł 

 

OGÓŁEM: 
35 350,64 

zł 
 



 

 

Przy opracowywaniu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec wykorzystano również analizy w zakresie 

dopuszczonych na obszarze gminy Rudziniec funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu wykonane w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne wraz z informacją na temat 

stopnia wykorzystania terenów o poszczególnych funkcjach oraz możliwości rozwoju na obszarze gminy Rudziniec poszczególnych funkcji zagospodarowania terenu w perspektywie 

trzydziestoletniej z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, które zostały wykonane w 

ramach zadania publicznego pn.: Przeprowadzenie oceny aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Rudziniec, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm./ 

nazwa wydatku podstawa wydatku dane zleceniobiorcy kwota uwagi 

Przeprowadzenie oceny aktualności dokumentów planistycznych 
obowiązujących w gminie Rudziniec, o której mowa w art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz.U. z 2021 
r., poz. 741 ze zm./ 

Umowa Nr 106/W/2021 
z dnia 17.05.2021 r., 
aneksowana w dniach 
01.12.2021 oraz 
17.12.2021r. 

SoftGIS s.c. 
Radosław Jończak I Angieszka 
Calik-Jończak 
51-315 Wrocław, ul. ul. 
Mulicka 6/14 

40 590,00 zł 

Wypłata wynagrodzenia 
odbywała się w dwóch transzach: 
I transza 30 442,50 zł 
po wykonaniu analiz  
II transza 10 147,50  
po zrealizowaniu wszystkich prac 
związanych z oceną aktualności 
dokumentów planistycznych 

 

Otrzymują: 

1. Pan Henryk Targowski- Radny Gminy Rudziniec 
2. Biuro Rady Gminy- do wiadomości 
3. a/a 

              Wójt Gminy 

                               mgr Krzysztof Obrzut 


