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I N T E R P E L A C J A

sprawie : budowy stadionu dla Gminnego Klubu Sportowego „UNIA Rędziny” 
którą rozpoczął Pana w czasie kampanii wyborczej w 2018 roku.

Odpowiadając na sugestie i oczekiwania Mieszkańców Gminy Rędziny 
zwracam się z prośbą o :

1) . Udzielenie informacji czy na dzień 21 grudnia 2020 r. Urząd Gminy w 
Rędzinach posiada dokumentację projektową na budowę stadionu dla 
Gminnego Klubu Sportowego ”UNIA Rędziny” którą rozpoczął Pan w czasie 
kampanii wyborczej w 2018 roku ?

2) .Udzielenie informacji jaką kwotę przekazał Pan z budżetu Gminy Rędziny 
na budowę stadionu dla Gminnego Klubu Sportowego „UNIA Rędziny” którą 
rozpoczął Pan w czasie kampanii wyborczej w 2018 roku do dnia 21 grudnia 
2020 r. z podziałem na poszczególne lata oraz cel przeznaczenia środków 
finansowych ?

3) .Udzielenie informacji jaką kwotę zabezpieczył Pan w budżecie Gminy 
Rędziny na 2021 rok na budowę stadionu dla Gminnego Klubu Sportowego 
„UNIA Rędziny” którą rozpoczął Pan w czasie kampanii wyborczej w 2018 
roku oraz jaką kwotę pozyskał Pan i z jakich źródeł na budowę w/ w stadionu 
dla Gminnego Klubu Sportowego „UNIA Rędziny” ?

4) Udzielenie informacji na jakim etapie realizacji na półmetku Pana 
kadencji znajduje się na dzień 21 grudnia 2020 roku budowa stadionu dla 
Gminnego Klubu Sportowego „UNIA Rędziny którą rozpoczął Pan w czasie 

' kampanii wyborczej w 2018 roku ?



Proszę o pisemną formę odpowiedzi i przesłanie drogą urzędową .

Z poważaniem :

Lidia Małgorzata Warwasińska 

Radna Gminy Rędziny

Do wiadomości :

1) Przewodniczący Komisji Oświaty Sportu Zdrowia i Polityki Społecznej 

Rady Gminy Rędziny



Urząd Gminy Rędziny
Ul. Wolności 87 
42-242 Rędziny 
tel./fax 034/32 79 014 
email: ug@redziny.pl

RĘDZINY 
42-242 Rędziny, ul. Wolności 87 

N tV<5®08Ó7l2tM2SJąskie

www.redziny.pl

Rędziny, dnia 12.01.2021r.

P. Lidia Warwasińska 

Radna Gminy Rędziny

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 21.12.2020r. (data przekazania 29.12.2020r.) 

w sprawie budowy stadionu dla Gminnego Klubu Sportowego „Unia Rędziny", poniżej przedstawiam 
informacje:

Ad 1. Na dzień 21 grudnia 2020r. Urząd Gminy posiada zarówno dokumentację projektową na budowę 

boiska z zapleczem sportowym i infrastrukturą techniczną dla Gminnego Klubu Sportowego „Unia 

Rędziny", posiadamy również pozwolenie na budowę.

Ad. 2 i 3. Wydatki w latach 2018-2020:

2 0 1 8 -0  zł;
2019 zł -  44.597,34 zł -  roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę boiska, 
wykonanie dokumentacji budowy boiska (informacja wykazana w załączniku nr 4 do sprawozdania 
z wykonania budżetu za rok 2019);
2020- 1591,13 -  opłata przyłączeniowa

W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 50.000 zł (załącznik nr 2 oraz szczegółowo załącznik 5 do 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2021r)

Ponadto wysokość planowanych do poniesienia wydatków na budowę boiska jest zawarta 
w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032 w załączniku nr 2 
przedsięwzięcia.
Rok 2021 -50.000 zł, rok 2022 -  1.000.000,00 zł, rok 2023 -  1.087.286,00 zł.

Powyższe informacje wynikają ze sprawozdań, uchwał wraz załącznikami, które są publikowane na 
stronie BIP Gminy oraz jako radna otrzymuje je Pani również w wersji papierowej.

Ad 4. Na dzień 21 grudnia 2021r. w zakresie realizacji budowy stadionu dla Gminnego Klubu Sportowego 

„Unia Rędziny" wykonano:

- pozyskano nieruchomości oznaczone ewidencyjnie dz. nr 973/49 i 973/50 w Rudnikach w celu 
budowy boiska;

- wystąpiono o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej;

- wykonano przyłącze energetyczne;

- wykonano koncepcję boiska wraz z zagospodarowaniem całego terenu;

- wykonano koncepcję zjazdu z drogi krajowej na wskazane nieruchomości;

- uzgodniono z GDDKiA w Katowicach dokumentację budowy zjazdu;

- wykonano projekt budowlany boiska;

- wykonano wstępne prace porządkowe tj. zebranie śmieci, uprzątnięcie miejsc na których 

zalegał gruz, kilkukrotne koszenie i karczowanie krzewów, wycinka drzew wymagających 

uzyskania zezwolenia;
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Urząd Gminy Rędziny
Ul. Wolności 87 
42-242 Rędziny 
tel./fax 034 /  32 79 014 
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- zlecono i wykonano wstępne prace związane z niwelacją terenu;

- naniesiono geodezyjnie niwelety na terenie przyszłego boiska;

- uzyskano pozwolenie na budowę boiska z zapleczem sportowym i infrastrukturą techniczną.
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............. ............. .................  Częstochowa, 14.12.2020r.
(oznaczenie organu wydającego decyzję) (miejscowość i data)

AB.6740.2172.2020 
N.50
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR /2O20 ' - 4

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.j.), w związku z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie 

ustawy -  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471), oraz na podstawie art. 

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j.), 

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę 1) z dnia 02.11,2020r.

zatwierdzam projekt budowlany 2) i udzielam pozwolenia na budowę1!

dla:
Gminy Rędziny, ui. Wolności 47, 42-242 Rędziny

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące:

budowę boiska z zapleczem sportowym i infrastrukturą techniczną w Rudnikach 
Lokalizacja: Rudniki, ul. Częstochowska, działka nr ewid. 973/49, 973/50, gm. Rędziny

Projektant: architektura: mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki, uor. nr 20/05/SLOKK/ll w spec, architektonicznej, członek Śląskiej Okręgowej 
Izby Architektów nr SL-1130. mgr inż. arch. Małgorzata Malasiewicz. uor, nr 24/05/SLOKK/ll w spec, architektonicznej, członek Śląskiej 
Okręgowej Izby Architektów nr SL-1134. branża drogowa: inż. Ryszard Sidorowicz, uor. bud, nr SLK/0096/PWOK/03 w spec, konstrukcyjno- 
budowlanej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLKJBO/0961/03. inż. Jerzy Kocyga, uor. nr FT-83861/6520/82 w 
spec, konstrukcyjno -  inżynieryjnej w zakresie dróg, członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/1219/02 
konstrukcja: mgr inż. Piotr Hiper uor. nr OPL/0040/POOK/03 w speci. konstrukcyjno-budowlanej, członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa nr SLK/BO/1721/04. mgr inż. Elżbieta Ochocka uor. nr UAN-VIII/83861/136/87 w spec, konstrukcyjno-budowlanej, członek 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/1464/02. branża sanitarna: mgr inż. Tomasz Stefański, uor. 
SLK/4465/PWOS/12 w spec, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
członek Śląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa nr SLK/IS/8027/13, mgr inż. Kamil Wróbel -  uor. nr SLK/4432/PWOS/12 w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członek Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr SLK/IS/8025/13. branża elektryczna: mar inż. Szymon Szmidt uor. nr SLK/5430/PWOE/14 w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nr SLK/IE/8806/14. mar inż. Tadeusz Szmidt, uor. bud, nr FT-83861/105/1552/82 w spec, instalacyino - 
inżynieryjnej, członek ŚI.OIIB nr ewid. SLK/iE/1650/02.

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-ów) albo robót budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta oraz 

specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków:

1) Ustanowienie kierownika budowy,

2) Geodezyjne wytyczenie i zinwentaryzowanie obiektów,

3) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane3'

UZASADNIENIE

Powyższe jest zgodne z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.j.) oraz z ustaleniami 

wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty



Częstochowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia bądź prawo zrzeczenia się odwołania.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 

127a KPA).

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ: 
Zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 
Ustawa z dnia 16.11,2006r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U z 2020r. poz.1546 t.j.)

............  ;
(pieczęć okrągła) '

Otrzymują (strony postępowania): 
13 Wnioskodawca
2) Strony postępowania (2) 

Do wiadomości

(pieczęć imienna i podpis os$jyQip1>ftazni^ decyzji)

—-j chiłeKtoraczncrbudcwIansj

3) Wójt Gminy Rędziny
4) PINB
5) a/a (awk)

Informacja-o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania- się-z- dokumentacją sprawy7-w- tym z uzgodnieniem regionalnego-efyFektGr-a-ochfony-śfodewłsk-a 
i-opinią- inspektora-sanitamego, podlega podaniu do publicznej-wiadomości zgodnie-z art. 95-ust. 3 ustawy z dnia 3 paździereik-a--2Q08 r.— o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa-w-ochronie-środowlska oraz o ocenach oddziaływania-na środowisko (Dz. U. z 2016r. pozr-353).-4* 
informacja o niniejszej decyzji-i-o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej-wiadomości zgodnie 
z-art-72 ust. 6 ustawy-z-dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko-i-jego c

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 

budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -  oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  
Prawo budowlane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane 
(zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane).

2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 
decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest 
obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu 
stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, 
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, 
postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz 
rowów melioracyjnych), )0(VIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo 
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową 
kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane, (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane). 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 
ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane).

1) Należy wpisać „budowę" lub „rozbiórkę".
2) Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.
3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane albo art. 

93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


