
1

STYCZEŃ 2012

Mieszkańcy pienińskiego kurortu oraz licznie odwiedzający 
go kuracjusze i turyści, od początku grudnia mogą podziwiać 
świąteczną iluminację miasta, która w tym roku prezentuje się 
wyjątkowo imponująco.

Różnego rodzaju podświetlane ozdoby świąteczne i lamp-
ki dodają blasku nie tylko centrum Szczawnicy, ale rów-
nież innym ulicom miasta podkreślając urok i wyjątkowość  
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Nowym, ciekawym elementem świetlnej oprawy budzącym 
zachwyt jest okazała fontanna z płynącymi strumieniami światła 
zlokalizowana na placu przy domu towarowym „Halka”, nawią-
zująca swoim wyglądem do fontanny zamieszczonej w herbie 
Szczawnicy symbolizującej zdrój. 

„W tym roku Szczawnica wygląda wyjątkowo, jak w bajce. 
Dziękujemy władzom za taką operatywność a sponsorom za 
hojność. Jako mieszkańcy bardzo to doceniamy” – mówi Anna 
Gębala Radna Rady Miejskiej w Szczawnicy  

Znaczna część świątecznej iluminacji wykonana została z 
zastosowaniem technologii energooszczędnych diod LED, które 
zużywają mniej prądu niż tradycyjne żarówki, dzięki czemu są 
bardziej przyjazne dla środowiska.

„Co roku poszerzamy zakres wykonywanego miejskiego oświe-
tlenia świątecznego, wzbogacamy jego formę, modernizujemy o 
nowinki techniczne i aranżujemy w nowych zestawieniach. Od 

kilku lat środki finansowe, które przeznaczamy na zakup nowych 
elementów dekoracyjnych oraz na modernizację dotychczasowe-
go oświetlenia, pozyskujemy od sponsorów. W tym roku zakup 
dodatkowego oświetlenia możliwy był dzięki firmie F.H KOLEX 
Krzysztof Oleś, firmie budowlanej ZIBUD oraz firmie Beskid 
J.A Duda wykonawcy Placu Dietla i ul. Zdrojowej, którym w 
imieniu mieszkańców i gości chciałbym gorąco podziękować. W 
poprzednich latach zakup oświetlenia wspomagali m.in.: firma 
Wikar wykonawca ujęć wody, Ekomex wymieniający sieć wodo-
ciągową, firma elektryczna Pawła Kasprzaka oraz budowlana 
Tadeusza Wierciocha, jak również Sanatorium Budowlani, Solar 
SPA czy Hotel JAN. Wszyscy bardzo doceniamy ich hojność wy-
nikającą z dbałości o świąteczny wygląd naszych miejscowości 
oraz ich rozwój ” - powiedział Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz 
Niezgoda.

W celu podniesienia atrakcyjności i walorów estetycznych 
miasta Burmistrz, co roku ogłasza Konkurs na Najładniejszą Deko-
rację Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. „Konkurs 
ma na celu rozbudzić pomysłowość mieszkańców i zachęcić  do 
wprowadzania nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, które 
nadają odświętny wygląd i estetykę całej naszej gminy. Miejska 
iluminacja świąteczna w połączeniu z oświetleniem prywatnych 
domów, zakładów pracy i instytucji stwarza niepowtarzalny kli-
mat” – stwierdził z zadowoleniem Burmistrz Szczawnicy.
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SZCZAWNICA – nagrodzona 
tytułem „Miasto z Klimatem”

W ogólnopolskim konkursie realizowanym przez Fundację 
EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska, 
Szczawnica znalazł się w gronie finalistów wyróżnionych 
tytułem „Miasto z Klimatem”. 

 Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych całej 
Polski. Jego celem jest zainspirowanie samorządów lokalnych 
do proekologicznych działań związanych z ochroną klimatu 
i racjonalnym użyciem energii poprzez promocję dobrych 
praktyk w tym zakresie. Przy wyborze gmin wzięte zostały pod 
uwagę kryteria odnoszące się do efektywności działań zwią-
zanych z wykorzystaniem energii i ochroną klimatu, działania 
edukacyjne i promocyjne, strategiczne podejście, społeczny 
udział oraz innowacyjność zastosowanych rozwiązań. Dla 
zapewnienia szerszej reprezentatywności wzięto również pod 
uwagę charakter i wielkość gmin.

W ramach nagrody,  Fundacja EkoRozwoju, we współpracy z 
Miastem i Gminą Szczawnica, zorganizuje Festiwal „Energicz-
nie dla Klimatu” dofinansowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz tytu-
łu „Miasto z Klimatem” oraz nagrody - w formie Ekofestiwalu 
dla mieszkańców, Szczawnica zostanie zaproszona do udziału 
w profesjonalnej sesji zdjęciowej prezentującej działalność dla 
klimatu i energii dla potrzeb promocji na ogólnopolskiej wy-
stawie „Miasto z Klimatem” oraz na konferencjach prasowych. 
„Dzięki takim nagrodom, budujemy w Polsce wizerunek 
Szczawnicy jako miejscowości ekologicznej i dbającej o swój 

unikatowy klimat. To dobry sygnał dla mieszkańców naszego 
kraju, by po zdrowie i dobry klimat przyjeżdżali właśnie do nas” 
– podkreśla z zadowoleniem burmistrz Grzegorz Niezgoda.  

Uchwała w sprawie przyjęcia Miej-
skiego Programu Profilaktyki na rok 
2012 została przyjęta przez Radę Miasta 
Szczawnica większością głosów na ostat-
niej Sesji Rady. Planowane dochody z 
tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zostały określo-
ne w wysokości 250 tys. złotych, czyli 
na poziomie osiągniętym w tym roku 
kalendarzowym. W ramach wydatków 
najwyższe pozycje stanowią:

- działalność świetlic profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży w których prowa-
dzone są zajęcia profilaktyczne, kółka 
zainteresowań. W Szczawnicy działają 
trzy świetlice  na Osiedlu mieszkanio-
wym, w Jaworkach oraz w Szlachtowej, 
a koszty ich utrzymania są planowane w 
kwocie 79 tys. zł.,

- prowadzenie przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczawnicy pozalekcyjnych 
zajęć – całoroczne kółka malarstwa na 
szkle, taneczno –choreograficzne, nauki 
na instrumentach muzycznych, oraz 
objęciem patronatem młodzieżowego 
zespołu regionalnego „Juhasy”, 

- organizacja okolicznościowych 
imprez kulturalno-sportowych przez 
Burmistrza Miasta Szczawnica – Pu-
char Burmistrza Uczniowskich Klubów 
Sportowych w kajakarstwie górskim, 

organizacja dla dzieci Dnia Dziecka, Św. 
Mikołaja, oraz zawodów sportowych jak 
ciesząca się sporym zainteresowaniem 
liga piłki siatkowej.

W ramach przyszłorocznego progra-
mu przewidziane zostały środki, z któ-
rych są dofinansowane zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży, a organizowane 
przez organizacje pozarządowe, kluby 
sportowe, czy chociażby Związek Pod-
halan. Zgodnie z projektem Burmistrza 
była to kwota 46 tys. zł., ale zgodnie 
z decyzją Rady Miejskiej ostatecznie 
pozostało 41 tys. zł., a pozostałe 5 tys. 
radni zdecydowali przesunąć jako osob-
ny zapis w programie na dofinansowanie 
wyjazdu dzieci jednej z klas SP 1 na tzw. 
„zieloną szkołę”.

Pozycją odrębną jest również kwo-
ta wyodrębniona na funkcjonowanie 
wielofunkcyjnego boiska sportowego 
„Orlik 2012”. Wynagrodzenie animatora 
stanowi kwotę 14 tys. zł i stanowi wkład 
własny w celu pozyskania dodatkowej 
kwoty z Ministerstwa Sportu. 

W ramach zwiększania dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków będą kontynuowane dyżury 
informacyjno – terapeutyczne w Punkcie 
Konsultacyjnym, który znajduje się w re-

mizie OSP w Szczawnicy, oraz wysyłane 
osoby na leczenie. W roku 2011 z terenu 
Szczawnicy zostały skierowane 3 osoby 
na przymusowe leczenie.

Przewidziano również w przyszłym 
roku pomoc rodzinom, w których wy-
stępują problemy alkoholowe poprzez 
pomoc psychospołeczną, możliwość 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
poprzez konsultacje z psychologiem. 
Planuje się ponadto wysłanie w okresie 
letnim 20 dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym na obóz terapeutyczny nad 
polskim morzem.

- Program profilaktyki jest dokumen-
tem przyjmowanym corocznie przed 
budżetem miasta na kolejny rok. Środki 
staramy się rozdysponowywać racjonal-
nie pomagając naszym mieszkańcom. 
Wprowadziliśmy w przeciągu kilku 
ostatnich lat nowe działania wspólnie z 
MOKiem. Na pewno działalność świetlic 
będzie wymagała szczególnej wnikliwej 
kontroli, gdyż środki które przeznaczamy 
na ich funkcjonowanie są niebagatelne 
i muszą przynosić efekty, a nie być tylko 
dodatkowymi punktami opieki dla dzieci 
i młodzieży – Grzegorz Niezgoda – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

Szczawnica, 02 stycznia  2012 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie 
internetowej www.szczawnica.pl w termi-
nie od 02 stycznia 2012 r. do 23 stycznia 
2012r. wywieszono wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonych do :

dzierżawy w trybie bezprze-1. 
targowym na rzecz wniosko-
dawcy:

- część działki ewid. nr 124/1 z obrębu Ja-
worki o powierzchni ok. 1363  m2 położonej 
w Jaworkach przy ul. Czarna Woda  na okres 
3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze
- część działki ewid. zmod. Nr 1220/49 o 
powierzchni 10 m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej / przy DSKL Palenica/ na 
okres 1 roku z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.

2. zbycia w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego:
działki ewid. zmod. Nr 1609/1 o po-−	
wierzchni  366 m2 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Szalaya 84a zabudowanej 
budynkiem handlowo usługowym o 
powierzchni użytkowej 122,99 m2

3. zbycia w trybie bezprzetargowym na 
poprawę zagospodarowania działek 
sąsiednich:

- działki ewid. zmod. Nr 5445/10 i 5445/13 o 
powierzchni ogólnej 0.0035 ha położo-
ne w Szczawnicy przy ul. Głównej
działka ewid. zmod. Nr 5445/12 o −	
powierzchni 0.0025 ha położona w 
Szczawnicy przy ul. Wygon.

Szczawnica,  04 stycznia  2012 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie inter-
netowej www.szczawnica.pl w terminie od 
04 stycznia 2012 r. do 25 stycznia 2012 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta i Gminy Szczaw-
nica przeznaczonej do :
1.dzierżawy w trybie bezprzetargowej na 
rzecz wnioskodawcy:

pomieszczeń obejmujących sto-−	
łówkę w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Szczawnicy przy ul. Głównej12 
o powierzchni użytkowej ogólnej 
105,80 m2 składających się z kuchni, 
zmywaka, przedsionka, obieralni, ma-
gazynu z lodówkami, magazynu wraz 
z wyposażeniem z przeznaczeniem na 
prowadzenie stołówki.

JP

Szczawnica,  13 grudnia   2011 r.       
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  przetarg pisemny nieogra-
niczony  na dzierżawę na okres do 31.12.2014 r.  nieruchomości stanowiącej część 
działki ewid. zmod. nr 1220/49 o powierzchni  ok. 3000m2 położonej w Szczawnicy 
przy ul. Głównej /obok Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica/ z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości 
wynosi  140.000,00 zł + Vat.
Wadium wynosi  14.000,00 zł
W okresie do 28.02.2012 r. oraz od 15.12.2012 r. do 28.02.2013r. oraz od 
15.12.2013 r. do 28.02.2014 r. a także od 15.12.2014 r. do 31.12.2014 r. w miejscu 
wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica / w części zachodniej działki 
/ zlokalizowany zostanie namiot gastronomiczny, w którym odbywać się będą 
imprezy kulturalne organizowane przez Miasto i Gminę Szczawnica.
Podmiot, który wygra przetarg obowiązany będzie do zawarcia umowy z Za-
kładem Energetycznym Rejon Nowy Targ na dostawę energii elektrycznej, 
zasilającej przedmiot dzierżawy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami prze-1. 
targu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym wyraża zgodę na lokalizację 
namiotu. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , które należy 2. 
wpłacić na konto Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy 
w Krościenku 
Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 12.01.2012r. Dowód wpłaty 

wadium należy dołączyć do oferty.
Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działki 1220/49” 
pokój Nr 10 /sekretariat / do dnia 12.01.2012 r. Nieprawidłowe opisanie koperty 
zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta złożona po terminie 
zostanie odrzucona bez otwarcia.
Oferta winna zawierać :

Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej sie-1. 
dziby
Datę sporządzenia oferty2. 
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 3. 
je bez zastrzeżeń
Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 4. 
Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości5. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01. 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miejskiej w 
Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę otrzy-
manych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami 
oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły 
oferty. Ponadto Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez 
oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części 
niejawnej przetargu.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 
16.01.2012r..
Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna, która 
przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę finansową oraz przedstawi najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania wy-
dzierżawianego terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyn. 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet 
czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od za-
warcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Plano-
wania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03.

JP
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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

L.P Nazwa i wartość* inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1

Kompleksowa rehabilitacja i moderni-
zacja sieci kanalizacyjnej i wodociągo-

wej dla uzdrowiska Szczawnica
7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodo-
ciągowej na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są ostatnie przełączenia 
do nowej sieci wodociągowej. 

2
Solarna Szczawnica 

7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych dla 
obiektów gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i odebrane. 
Trwa rozliczenie projektu.  

3

Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku 
Dolnego w Szczawnicy wraz z elementa-
mi małej architektury uzdrowiskowej

4 512 400, 00 zł.

Projekt zakłada rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie 
Parku oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np: altano-
kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty 
kwiatowe. Obecnie wykonywana jest infrastruktura podziemna. Trwają prace przy 
przebudowie stawu oraz przy kompozycji układu alejek.  

4
Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promena-

dy spacerowej do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie 
potok płynący pod ul. Zdrojową. Po rozebraniu pijalni Magdalena przygotowywane 
są komory technologiczne pod fontanny przy ZPL, trwają prace konstrukcyjne przy 
sztucznym potoku, schodach do Inhalatorium oraz fontannie na Placu Dietla. 

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej 
i Jaworek, oraz dostarczono zestawy komputerowe z odpowiednim oprogramo-
waniem. Zestawy komputerowe z Internetem zostały zamontowane, uczestnicy 
przeszkoleni, projekt jest w trakcie realizacji.  

6
Odnowa centrum wsi Szlachtowa

588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w 
centrum Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury. 
Wyłoniona w przetargu firma rozpocznie roboty w przyszłym roku.  

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

7
Budowa poziomowego parkingu w 

Pieninach

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego parkingu oraz 
utworzenie nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi 
powstaną pasaże handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. Pro-
jekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Przygotowywane jest podpisanie 
umowy. 

8
Nasze artystyczne przedszkole

50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, 
muzyczne i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w 
Szczawnicy. Projekt w 100% finansowany ze środków unijnych, przeszedł pozy-
tywnie ocenę formalną.  

9
Renowacja zabytkowego cmentarza i 
kaplicy Szalayowskiej w Szczawnicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmentarza 
jak również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek na to zadanie 
złożony został do Ministra Kultury. Przeszedł pomyślnie pierwszy etap oceny. 
Znajduje się na liście rezerwowej o dofinasowanie. 

10
Budowa ujęcia wody w Jaworkach 

7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę uję-
cia oraz stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. Jest to 
pierwszy etap inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla Szlachtowej 
i Jaworek. Trwa ocena formalna wniosku

11
Edukacja przez sztukę

50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych 
dla młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estradowych. Projekt 
w 100% finansowany ze środków unijnych. Projekt oceniony pozytywnie oczekuje 
na dofinansowanie. 

12
Indywidualizacja nauczania w klasach 

I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III szko-
ły podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia przyrodnicze, 
matematyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i logopedyczne. War-
tość projektu to blisko 100 000 zł. w całości pokrywany ze środków unijnych. 
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PLANOWANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

13 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak min.: zawody 
sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy do 
kina, teatru. Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych.

14
Poprawa gospodarki segregacji śmieci 

na terenach wiejskich 
Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. Wniosek 
zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary wiejskie. 

15
Budowa parkingu i ścieżek edukacyj-

nych w Jaworkach
Projekt zakłada budowę parkingu obok wejścia do Wąwozu Homole, a w nim 
samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

16
II edycja projektu „Internet w domach 

mieszkańców Szczawnicy
W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z odpo-
wiednim oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców jak również dla szkół

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz rozbudo-
wa Stacji Uzdatniania Wody w Szczaw-

nicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane zostały 
nowe ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania Wody oraz 
zbiornik zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  wzdłuż Graj-

carka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka 
wraz z elementami małej architektury.

19
Modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i piwnic 
oraz wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. Obecnie 
budynek pełni funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20
Odnowa centrum Wsi Jaworki

1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych funkcji 
centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków do 
centrum wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

21
Promocja Szczawnicy na międzynaro-

dowym rynku turystycznym
200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy 
poprzez publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  

22
Przenikanie kultur: polsko – słowacka 

wymiana środowisk twórczych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i wernisaży 
szczawnickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego sprawne orga-
nizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp. 

 *wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót.

Szczawnica,  13 grudnia  2011 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawni-
ca ogłasza I  publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na najem  na okres 3 lat   
nieruchomości stanowiącej część działki 
ewid. nr  1467/10 o powierzchni  630 m 
2 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdro-
jowej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu 
najmu przedmiotowej nieruchomości 
wynosi 32.000,00 zł / trzydzieści dwa 
złote / + Vat 
  Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 
2012r. o godzinie 10.30 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. 
Szalaya 103- siedziba Rady Miejskiej w 
Szczawnicy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest :
1.  uiszczenie wadium w kwocie  3.200,00 
zł / słownie trzy tysiące dwieście złotych/, 
które należy wpłacić na konto Urzędu 
Miasta Szczawnica Bank Spółdzielczy w 
Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 12.01.2012 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód 
tożsamości należy okazać Komisji 
Przetargowej, a w przypadku osoby 
prawnej dowód wpłaty wadium oraz 
stosowne dokumenty rejestracyjne.

2.   nie zaleganie z opłatami lub innymi 
należnościami wobec Miasta i Gminy 
Szczawnica, potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem wydanym przez Urząd 
Miasta i Gminy Szczawnica lub oświad-
czeniem.
Wadium wpłacone przez osobę, która 
wygrała przetarg zaliczone zostanie na 

poczet czynszu najmu nieruchomości, a 
w przypadku uchylenia się przez tę osobę 
od zawarcia umowy, wadium przepada na 
rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zostanie 
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu 
przetargu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstą-
pienia od przetargu i prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyn.
Ze szczegółowymi warunkami przetargu 
oraz projektem umowy i zasadami pro-
wadzenia parkingu można zapoznać się w 
Referacie  Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i 
Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój 
nr 15, tel.1826222-03.

JP
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Uchwały z 18 sesji Rady Miejskiej w 

Szczawnicy, z dnia 22 grudnia 2011r.:       

UCHWAŁA Nr XVIII/88/2011 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli, ustalania 
wysokości oraz warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę 
lat oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia”.

§ 1
Uchwala się „Regulamin wynagradzania 
nauczycieli, ustalania wysokości oraz warun-
ków przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, wysługę lat oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli” 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w 
Szczawnicy Nr XXXVI/273/2009 z dnia 
29.04.2009 r. w sprawie uchwalenia Regula-
minu wynagradzania nauczycieli, ustalania 
wysokości oraz warunków przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat 
oraz niektórych innych składników wyna-
grodzenia.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
                                                               

Uchwała Nr XVIII/89/2011
w sprawie  zmian w uchwale nr III/4/10 
z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2011.
                                                   

§ 1
Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1do 
uchwały Nr III/4/10 z dnia 23 grudnia 2010 
roku w sprawie Miejskiego Programu Profi-
laktyki, Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2011 w rozdziale III:

w punkcie  I 6d poprzez dopisanie: „pro-
wadzenie zajęć z dziećmi i organizacja 
koncertów” oraz kwotę „14.500” zastępuje 
się kwotą: „15.000” (transport dzieci na kon-
certy) w punkcie  I 6g (organizacja zawodów 
sportowych-siatkówka)   kwotę „ 5.000” 
zastępuje się kwotą „5.800”

§ 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/4/10 z dnia 
23 grudnia 2010 roku w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011 otrzymuje brzmie-
nie o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

                             
Uchwała Nr XVIII/90/2011

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej 
Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 
Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w 
budżecie miasta i gminy Szczawnica na 
rok 2011.

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 200.435 
w tym:
dochody bieżące o kwotę zł: 140.019 
dochody majątkowe o kwotę zł: 60.416
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 2
Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 
o kwotę zł: 4.165.832
w tym:
dochody majątkowe o kwotę zł: 4.165.832
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały

§ 3
Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o 
kwotę zł: 126.526,45
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
126.525
w tym:
wydatki bieżące jednostek budżetowych w 
kwocie łącznej 96.525 zł z czego:  
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane w kwocie zł: 6.300
wydatki związane z realizacją zadań statu-
towych jednostek budżetowych w kwocie    
zł: 90.225
wydatki na obsługę długu publicznego w 
kwocie łącznej zł: 30.000 
- jak w załączniku 2.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
1,45 w tym: wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w kwocie zł: 1,45 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na progra-
my finansowane z pomocy zagranicznej w 
łącznej kwocie 1,45 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0,80 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 4
Zmniejsza się wydatki budżetu  na rok 2011 
o kwotę zł: 8.743.939,45
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały
z czego :
1.  Wydatki bieżące na łączną kwotę zł: 
757.095,45
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w 

kwocie zł: 484.172,45 z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane w kwocie zł: 72.271 
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
zł: 411.901,45
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez j.s.t. przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 
zł: 230.384 
3) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 
w kwocie zł: 42.539 zł
- jak w załączniku 2.1
z czego na wydatki bieżące na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 7.501,45 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 0  zł, 
- jak w załączniku 2.1.1
2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę zł: 
7.986.844 w tym: wydatki na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne w kwocie zł: 7.986.844
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki majątkowe na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 6.221.155 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 3.597.974 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1

§ 5
W wyniku zmian budżetowych zapisanych w 
§ 1 – 4 dokonuje się zmian w Uchwale Bu-
dżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 
2011 Nr IV/8/10 w następujący sposób:
§ 3 w pkt. 1 deficyt budżetowy w kwocie: 
”7.563.332,90” zastępuje się kwotą zł: 
„2.911.316,90” 
w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w kwocie 
zł: „9.363.332,90” zastępuje się kwotą zł: 
„4.711.316,90” 
w § 3 pkt. 3 a roczny limit dla zobowiązań 
na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego na łączną kwotę zł: „8.977.322 
z tytułu emisji obligacji komunalnych”  za-
stępuje się kwotą zł :„4.325.306  z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym”
dokonuje się zmiany brzmienia załącznika 
Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów Budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica na tok 2011”, 
który przyjmuje oznaczenie załącznika nr 3 
do niniejszej uchwały; 
dokonuje się zmiany brzmienia załącznika Nr 
4 „Zestawienie dochodów z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
i wydatki budżetu na realizacje zadań okre-
ślonych w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii w roku 2011” który przyjmuje 
oznaczenie załącznika nr 4 do niniejszej 
uchwały; 
dokonuje się zmiany brzmienia załącznika 
Nr 7 „Zestawienie dochodów z tytułu opłat i 
kar (art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r Prawo ochrony środowiska) i wydatków 
związanych z realizacją zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
2011 rok”
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§ 6
Zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie 
kryzysowe w kwocie zł: 42.539  

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 8
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym 
przepisami szczególnymi. 

Uchwała Nr XVIII/91/2011
w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2012.

§1 
Przyjmuje się  Miejski Program Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 
o treści jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Akceptuje się preliminarz kosztów realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2012 rok o treści 
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XVIII/93/2011
w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Szafranówka.

§ 1.
Po przeprowadzeniu czynności wymaganych 
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.), przystępuje 
się do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla rejonu 
Szafranówka w Szczawnicy, który obejmie 
tereny częściowo już objęte obowiązującymi 
planami miejscowymi, a częściowo tereny 
rolno - leśne i dotyczyć będzie wyznaczenia 
terenów dla rozbudowy istniejącej stacji nar-
ciarskiej Palenica, poprzez budowę wyciągu 
krzesełkowego i trasy narciarskiej. Zmianą 
objęte będą następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego:
w całości mpzp Miasto Szczawnica – Re-
jon Palenica, przyjęty Uchwałą Nr 144/
XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z 16 października 2000r (opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego 
Nr 104, Poz.948), który zmienia ustalenia 
wcześniejszego planu Miasto Szczawnica 
przyjętego Uchwałą Nr 248/XXXV/97 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z 24 marca 1997r 
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Nowosądeckiego Nr 19/97, Poz.68) dla 
terenów oznaczonych w ww. planie symbo-
lem: A14a UTKHG i A14b UT;

w części mpzp Miasta Szczawnica w obrębie 
obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” z 
poszerzeniem o przylegle tereny zainwesto-
wane, przyjęty Uchwałą Nr XVII/100/2004 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004 
r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Małopolskiego Nr 289, Poz.3146 z 
2004r).  

§ 2.
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego będzie obejmował zakres zgodnie 
z art. 15 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
80 poz. 717 z póź. zm.).

§ 3.
Granice terenów objętych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
Szafranówka, przedstawiono na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
obwieszczeń w miejscach publicznych na 
terenie gminy i umieszczeniu na stronie in-
ternetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica.
   
        Uchwała Nr XVIII/94/2011
w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Szczawnica.

§1
Przystępuje się do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzonego Uchwałą XVII/100/2004 z 
dnia 26 lipiec 2004 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu 
górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem 
o przyległe tereny zainwestowania (Dz. 
Urz. Województwa Małopolskiego nr 289 
poz.3146 z późniejszymi zmianami) w części 
dotyczącej terenu obejmującego:
część działek ewid. nr 5454, oraz 5455 z 
obrębu 1 przy ulicy Połoniny, obecnie poło-
żonych w terenach rolnych, postulowanych 
do zalesień, zadrzewień i zakrzewień o 
symbolu planu R/Lz, z przeznaczeniem jej 
na tereny zabudowy pensjonatowej. Granica 
obszaru objętego zmianą planu określona jest 
na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§3
Plan wymieniony w §1 zostanie sporządzony 
w oparciu o Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica wprowadzonego Uchwałą 
Nr 60/XI/99 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie uchwa-
lenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Szczawnica z pózn. zm.

§4
Przedmiotem ustaleń planu będzie:
Przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;
Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;
Zasady ochrony środowiska przyrody i kra-
jobrazu kulturowego;
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
Wymagania wynikające z potrzeby kształto-
wania przestrzeni publicznych;
Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy;
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;
Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym;
Szczegółowe warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
w tym zakaz zabudowy;
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;
Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów;
Stawki procentowe na podstawie, których 
ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 
cytowanej na wstępie ustawy.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
obwieszczeń w miejscach publicznych na 
terenie gminy i umieszczeniu na stronie in-
ternetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Uchwała Nr XVIII/95/2011
w sprawie  zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta 
i Gminy   Szczawnica.

§ 1
Wyraża   się   zgodę   na  sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym działki ewid. nr  5445/12  o    
powierzchni    ogólnej   0.0025 ha z obrębu 
1, objętej kw. NS1T/00108570/7 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Wygon na rzecz  Pana 
Wojciecha Majerczaka w ½ części oraz Pana 
Michała Majerczaka w ½ części dla popra-
wienia warunków zagospodarowania  działki  
ewid. nr  5445/9 stanowiącej współwłasność 
nabywców.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Uchwała Nr XVIII/96/2011
w sprawie  zbycia w trybie bezprzetargo-
wym działki stanowiącej własność Miasta  
i Gminy   Szczawnica.
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§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bez-
przetargowym nieruchomości składającej się 
z niezabudowanych działek ewid. nr 5445/10 
i 5445/13 o  powierzchni ogólnej 0.0035 ha 
z obrębu 1, objętej kw. NS1T/00108570/7 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej na 
rzecz  Państwa Beaty i Andrzeja Langowskich 
dla poprawienia warunków zagospodaro-
wania działki  ewid. nr 927/6   stanowiącej  
własność   nabywców.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Uchwała Nr XVIII/97/2011
w sprawie wydzierżawienia części działki 
ewid.  nr  1220/49  położonej w  Szczawnicy 
przy ul. Głównej.

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz  Pana Andrzeja Racięgi nieruchomości 
obejmującej części działki ewid. nr 1220/49  
o powierzchni ogólnej 10 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej zabudowanej 
kioskiem handlowym stanowiącym własność 
dzierżawcy, na okres 1 roku celem  wykorzy-
stywania dzierżawionej nieruchomości pod 
działalność handlową.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

       Uchwała Nr XVIII/98/2011
w sprawie uchylenia uchwały  Nr XII
/53/2011 z dnia 25 lipca 2011 r w sprawie  
emisji obligacji komunalnych z późn. zm.

§ 1
Uchyla się w całości następujące uchwały:
Uchwałę  Nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w 
Szczawnicy  z dnia 25 lipca 2011 r w sprawie 
emisji obligacji komunalnych, 
Uchwałę Nr XVII/76/2011 Rady Miejskiej 
w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011 r w 
sprawie zmian w uchwale Nr XII/53/2011 z 
dnia 25 lipca 2011 r w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XVIII/99/2011
w sprawie wydatków nie wygasających z 
upływem roku budżetowego 2011.

§ 1
Ustala się, że niewykorzystana w 2011 roku 
kwota wydatków na realizację zadania pn: 
„Wykonanie dokumentacji wentylacji gra-
witacyjnej w pomieszczeniach w budynku 
szkoły w Szlachtowej” nie wygasa z upływem 

roku budżetowego 2011.
Ostateczny termin dokonania wydatków, o 
których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 
30.06.2012 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o któ-
rych mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XVIII/100/2011
w sprawie wydatków nie wygasających z 
upływem roku budżetowego 2011.

§ 1
Ustala się, że niewykorzystana w 2011 roku 
kwota wydatków na realizację zadania pn: 
„Wykonanie dokumentacji zabezpieczenia 
korpusu drogi na ul. Kunie od strony potoku 
Sopotnickiego na odc. w km 0+135 – 0+185” 
nie wygasa z upływem roku budżetowego 
2011.
Ostateczny termin dokonania wydatków, o 
których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 
30.06.2012 r.

§ 2
Ustala się plan finansowy wydatków, o któ-
rych mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwały podjęte  podczas XIX Sesji Rady 
Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 grudnia 
2011r.:

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I 
GMINY SZCZAWNICA

NA ROK 2012 Nr XIX/102/2011
§ 1

 Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w 
łącznej kwocie zł:  29.880.438  w tym:

dochody bieżące: 1) 18.598.365 zł
dochody majątkowe: 2) 11.282.073 zł

     - jak w załączniku nr 1
§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 1. 
w łącznej kwocie zł: 36.996.209 - jak w  
załączniku nr 2 

Wydatki budżetu obejmują plan wydat-2. 
ków bieżących na łączną kwotę 18.598.365 
zł  w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych 3. 
w kwocie łącznej 13.188.518 zł, z czego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane w kwocie 8.107.355 zł,  
b) wydatki związane z realizacją zadań sta-
tutowych jednostek budżetowych w kwocie 
5.081.163 zł, 

wydatki na dotacje na zadania bieżące 4. 
w kwocie 829.920 zł, 

wydatki na świadczenia na rzecz osób 5. 
fizycznych w kwocie 2.989.735 zł, 

wydatki na obsługę długu  publicznego 6. 
w kwocie 970.000 zł

wy wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran-7. 
cji udzielonych przez j.s.t. przypadające do 
spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 
227.291 zł

rezerwy w kwocie 8. 392.901 zł
- jak w załączniku 2.1
z czego 148.208 zł, w tym ze środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 127.503 zł, 
- jak w załączniku 2.1.1 

Wydatki budżetu obejmują plan wy-9. 
datków majątkowych na łączną kwotę 
18.397.844 zł w tym: wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.397.844 
zł, 
- jak w załączniku 2.2
z czego na wydatki inwestycyjne na programy 
finansowane z pomocy zagranicznej w łącz-
nej kwocie 13.517.200 zł, w tym ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 9.034.920 zł, 
- jak w załączniku 2.2.1 

§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami a) 

stanowi planowany deficyt budżetowy w 
kwocie – 7.115.771 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji 
komunalnych w kwocie 7.063.317 zł oraz z 
wolnych środków pochodzących z nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu w kwocie  52.454 zł 
Ustala się przychody budżetu w łącznej 
kwocie 9.652.454 zł i rozchody budżetu w 
łącznej 2.536.683  zł, - zgodnie z załączni-
kiem nr 3, 

Ustala się roczny limit dla:b) 
zobowiązań na sfinansowanie plano-a. 

wanego deficytu budżetowego na łączną 
kwotę zł: 7.115.771  z tytułu emisji obligacji 
komunalnych  

zobowiązań na sfinansowanie uprzed-b. 
nio zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w 
Krakowie  w kwocie zł: 536.683

zobowiązań z tytułu wykupu obligacji c. 
komunalnych  w kwocie zł:  2.000.000

Upoważnia się Burmistrza Miasta do 10. 
zaciągnięcia zobowiązań w kwotach okre-
ślonych w ust. 3. 

§ 4
Tworzy się:

rezerwę ogólną budżetu na wydatki 1) 
nieprzewidziane w kwocie: 284.996 zł

rezerwę celową budżetu na dofinanso-2) 
wanie zadań zleconych organizacjom pożytku 
publicznego na kwotę   60.000 zł

rezerwę celową na zarządzanie kryzyso-3) 
we w kwocie:  47.905 zł 

§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
dochody z opłat z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki budżetu na realizację zadań 
ujętych Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Miejskim Programie  Przeciwdziałania Nar-

UCHWAŁY
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Wysokość cen i stawek 
opłat za odprowadzanie ścieków 

z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

Lp.

Taryfowa 
grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty Jednostka 
miary

netto z VAT

1 Grupa I

Cena za 
odprowadzone 
ścieki

Stawka opłaty 
abonamentowej

7,02

9,94

7,58  

10,74

zł/m3

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

2
Grupa II

Cena za 
odprowadzone 
ścieki

Stawka opłaty 
abonamentowej

7,02

7,61

7,58

8,22

zł/m3 

zł/odbiorcę 
usług/miesiąc

komanii zgodnie z załącznikiem nr 4, 
dochody i wydatki związane z realizacja 
zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
- zgodnie z załącznikiem nr 5, 
dochody i wydatki związane z realizacją 
zadań wykonywanych na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu teryto-
rialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6

dochody z tytułu opłat i kar (art. 402 1. 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo 
ochrony środowiska) i wydatków związa-
nych z realizacja zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z 
załącznikiem nr 7

§ 6
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty 
dotacji udzielane z budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica - jak w załączniku nr 8

§ 7
Ustala się wydatki budżetu obejmujące 
zadania jednostek pomocniczych gminy na 
łączną kwotę 71.100 zł, w tym ze środków 
z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 
r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 
420) – na łączną kwotę 46.486 zł – zgodnie  
z załącznikiem Nr 9. 

§ 8
Ustala się plan przychodów i kosztów 1. 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
- zgodnie z załącznikiem  Nr 10

Upoważnia się kierownika Miejskiego 2. 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  do doko-
nywania przesunięć w planie finansowym z 
wyłączeniem zmian powodujących zmniej-
szenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie 
dotacji z budżetu.

§ 9
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

dokonywania zmian budżetu w grani-1) 
cach działu wydatków: 

polegających na przesunięciach mię-1) 
dzy rozdziałami planu wydatków bieżących 
w zakresie środków na uposażenia i wyna-
grodzenia ze stosunku pracy oraz składek od 
nich naliczanych

polegających na przesunięciach mię-2) 
dzy rozdziałami w planie wydatków mająt-
kowych w zakresie wydatków na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wy-
datków majątkowych objętych załącznikiem 
przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokry-
cie występującego w trakcie roku niedoboru 
budżetowego do maksymalnej wysokości 
5.000.000 zł
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu 
czasowo wolnych środków budżetowych na 
rachunkach w innym banku niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu,

§ 10
Ustala się pełną szczegółowość wg działów, 
rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budże-
towej) informacji z wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze 2012 

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 
roku i  podlega ogłoszeniu w trybie określo-
nym przepisami szczególnymi. 

Uchwała  XIX/103/2011
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej.

§ 1
Przyjmuje się wieloletnią Prognozę 1. 

Finansową Gminy obejmującą: 
prognozowane ustalenia dotyczące bu-a) 

dżetów Miasta i Gminy Szczawnica na lata 
2011 – 2021

prognozę kwoty długu publicznego b) 
Miasta i Gminy Szczawnica - jak załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały

Ustala się wykaz wieloletnich przedsię-2. 
wzięć Miasta i Gminy Szczawnica, obejmują-
cy limity wydatków na przedsięwzięcia oraz 
limity zobowiązań z nimi związanych – jak w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do zaciągania zobowiązań na 
wieloletnie przedsięwzięcia w granicach 
limitów kwot określonych na zobowiązania 
wykazane w załączniku nr 2.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr IV/7/10 Rady Miasta 
Szczawnica, z dnia 30 grudnia 2010 r w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2011 – 2020

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XIX/104/2011
w sprawie wydania opinii o projekcie 
Uchwały Sejmiku Województwa Małopol-
skiego w sprawie Południowomałopolskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§  1
Rada Miejska opiniuje negatywnie projekt 
Uchwały Sejmiku Województwa  Małopol-
skiego w sprawie Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

Uchwała Nr XIX/105/2011
w sprawie  wydzierżawienia części działki  
ewid.  nr  124/1  położonej w  Jaworkach.    

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 
rzecz  Pana Pawła Tokarczyk części działki 
ewid. nr 124/1 o powierzchni ogólnej ok. 
1363 m2  na  okres 3 lat celem  wykorzysty-
wania dzierżawionej nieruchomości  na cele 
rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.

(Załączniki do uchwał do wglądu w biurze 
Rady Miejskiej)

UCHWAŁY
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LP NAZWA ZADANIA KWOTA

1.
„Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla Miasta 
Szczawnica z elementami ochrony środowiska” zadanie realizowane od 
2009r.

W 2011r –  1 364 130,00
Całość – 16 134 458,75

Kwota dofinansowania – 7.553.052,50 zł

2.

 „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” 
Zadanie realizowane od 2010r

W 2011r –  2 320 937,41
Całość – 8 679 447,00 zł
Kwota dofinansowania –

1 745 717,02 euro

3.
„Kompleksowa rehabilitacja  
i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” zadanie realizowane od 
2009r

W 2011r –  3 131 280,45
Całość – 9 213 112,41 zł
Kwota dofinansowania –

5 241 517,52 zł

4.
„Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy” zada-
nie realizowane od 2010r

W 2011r –  236 181,02 zł
Całość – 1 033 330,94 zł

Kwota dofinansowania – 7 00 056,43 zł

5.
Przebudowa  kanalizacji burzowej w ul. Jana Wiktora w kierunku Dworca  
Gościnnego    

23 000,00 zł

6. odbudowa oberwanego korpusu drogi Biała Woda 
Kwota  44 964,00 zł  - zadanie refundowane przez 

MSWiA  w 100 %

7.
 „Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica poprzez budowę mostu na 
Dunajcu jako etap I porządkowania ruchu drogowego w miejscowości 
Szczawnica”  

kwota dofinansowania przez Miasto i Gminę 
Szczawnica wynosi 758 333,00 zł

8. „Przebudowa drogi ul. Główna etap II” 
kwota dofinansowania

przez MiG Szczawnica wynosi 500.000 zł.

9.
remont przepustu w ciągu drogi powiatowej w ul. Łemkowskiej w Szlachto-
wej. 

kwota dofinansowania przez MiG Szczawnica wyno-
si 40 000,00 zł.

10.
„Opracowanie projektu budowlanego na budowę mostu na potoku Sielskim” kwota dofinansowania przez MiG Szczawnica wyno-

si 61 311,00 zł.

11. montaż słupków wraz z łańcuchem przy ul. Szalaya i Zdrojowej                                                                2 600,00 zł

12. wykonanie dwóch wiat przystankowych drewnianych  30 000,00 zł

13. zakup znaków drogowych wraz z montażem 2 669,10 zł

14. Odbudowa uszkodzonego przepustu burzowego ul. Św Krzyża. 4 469,34 Zł

15.
wykonanie kraty stalowej zabezpieczającej kanalizacją deszczową na ul. 
Staszowej          

492,00 zł

16. wykonanie  studzienki betonowej udrażniającej w ul. Św. Krzyża  1 300,00 zł

17. Wykonanie kładki technologicznej na potoku Skotnickim. 64 773,45 zł

18. wykonanie zabezpieczenia korpusu brzegu przy boisku Orlik 64.529,02 zł

19. wykonanie monitoringu na promenadzie spacerowej 31 490,00 zł

20. montaż barier ochronnych przy promenadzie 5 993,59 zł

21. remont nawierzchni ul. Szalaya boczna 28.500 zł                                                                           28 500,00 zł

22. zabezpieczenie korpusu drogi ul. Kunie od strony potoku Sopotnickiego 27 296,26 zł

23. remont nawietrzni ul. Widok  65 000,00 zł

24. remont nawierzchni betonowej w drodze na tzw. Obłazy 65 000,00 zł

25. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Języki płytami betonowymi 21 000,00 zł

26. Remont ul. Słonecznej 84 161,78 zł

27.
„Wykonanie robót remontowych w budynku OSP w miejscowości Szczaw-
nica”

58 495,64 zł

28.
„Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikami przy Miejskim Przedszkolu 
Publicznym nr 1 w Szczawnicy”

127 711,69 zł

29. „Odbudowa nawierzchni asfaltowej ul. Czarna Woda w Jaworkach” 176 603,40 zł

INWESTYCJE W ROKU 2011
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30.
„Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej  ul. Języki płytami betonowymi 
drogowymi 

56 395,50 zł

31. odbudowa korpusu drogi ul. Skotnicka 
64 200,08 zł

Kwota refundowana przez MSWiA  w 100 %

32.
odbudowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Wy-
gon 

kwota 303 092,68 zł – zadanie refundowana przez 
MSWiA  w 80 %

33. „Budowa cmentarza komunalnego w Szczawnicy – Szlachtowej” W 2011r wydatkowano kwotę 300 000,00 zł

34. „Internet w domach mieszkańców Szczawnicy”.  
W 2011r wydatkowano kwotę 439 169,24 zł

Kwota dofinansowania 373 293,85 zł

35. Wykonanie i dostawa koszy ulicznych 5527,80 zł

36. Wykonanie zatoki autobusowej i dla postoju dorożek ul. Główna 60 000,00 zł

37. Ubezpieczenie instalacji solarnych. 21 849,42 zł

38.
Wykonanie odwodnienia z korytek ściekowych betonowych wraz z ogrodze-
niem i bramą wjazdową na boisko Orlik 2012

27 396,00 zł

39.
Remont nawierzchni ul. Szalaya boczną od skrzyżowania z drogą powiatową 
do istniejącej nawierzchni  betonowej  przy budynku nr 38

28 500,00 zł

40. Remont nawierzchni ul. Zdrojowej bocznej w stronę Parku Dolnego 65 817,40 zł

41. Remont nawierzchni ul. Św Krzyża ( kostka brukowa i betonowa) 65 547,88 zł

42. Remont nawierzchni ul. Zawodzie o łącznej powierzchni 790 m 2 63 356,09 zł

43. Remont nawierzchni drogi w ul. Kowalczyk w Szczawnicy 62 770,00 zł

44.
Remont odwodnienia skrzyżowania ul. Zdrojowej i Szalaya w Szczawnicy 27 809,23 zł

45.
Wymiana przyłączy wodociągowych na odcinku od Al. Parkowej do cmenta-
rza parafialnego przy ul. Głównej

65 000,00 zł

46. Przebudowa nawierzchni drogi oraz skrzyżowania w ul. Języki w Szczawnicy 64 000,00 zł

47.
Wykonanie wraz z dostawą słupków ulicznych z łańcuchami, tabliczkami dla 
postoju dorożek

8 676,56 zł

48.
Zabezpieczenie studni  kanalizacji deszczowej w ul. Staszowa. Wykonanie 
studni betonowej wraz z włazem i udrożnienie kanału deszczowego w ul 
Sw.Krzyża

1 792,00

49.
Wykonanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej wykonania i wymiany 
odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Brzeg i ul. Sopotnicka 
boczna w stronę Gabańki 

23 000,00 zł

50.
Czyszczenie kanalizacji  burzowej    Pod Sadami, Św.Krzyża, Flisackiej 
,Połoniny, Słonecznej, J,Wiktora

12 000,00 zł

51. Wykonanie zabezpieczenia studni kanalizacji burzowej przy ul.Sopotnickiej       3 200,00 zł

52.
Remont drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  ul. Słona Młaka w Szlach-
towej

65 000,00 zł
dotacja w wysokości 25 000,00 zł z Urzędu Marszał-

kowskiego

53. Wykonanie ławek parkowych 2 595,30 zł

54. Wykonanie i zamontowanie drzwi w budynku szkoły podstawowej 7 872,00 zł

55.
Uszczelnienie rynien dachowych oraz spustowych w budynku gimnazjum 
publicznego w Szczawnicy

3 567,00 zł

W RAMACH SOŁECTWA SZLACHTOWA

1. zabezpieczenie korpusu drogi ul. Sielska w Szlachtowej 49 040,26 zł

2.
wykonano remont mostu oraz drogi na tzw. Suchą Górę  przepust w Cieśli-
skach 

29 900,00 zł

3. Wykonanie przepustu oraz czyszczenie rowów 8 985,45 zł

4. Wznowienie punktów granicznych drogi gminnej 3 299,00 zł

W RAMACH SOŁECTWA JAWORKI

wykonane ogrodzenie boiska sportowego obok Szkoły Podstawowej 27 151,73 zł

INWESTYCJE
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która odbyła 
się 22 grudnia 2011 roku o przystąpieniu do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego – Szafranówka. Po 
wcześniejszym wykonaniu analiz dotyczących zasadności przystą-
pienia do opracowania w/w planu i stopnia zgodności przewidywa-
nych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, podjęta 
została decyzja o przystąpieniu do opracowania w/w planu.

Obszar objęty planem o powierzchni około 107,16 ha obejmuje 
tereny położone w południowo - zachodniej części Szczawnicy, 
na północno – zachodnich zboczach Szafranówki (742 m n.p.m.), 
bezpośrednio przy granicy ze Słowacją. 

Przedmiotem planu będzie wyznaczenie terenów dla lokalizacji 
dolnej i górnej stacji kolejki krzesełkowej oraz narciarskiej trasy 
zjazdowej z przebudową istniejących i budową nowych instalacji 
do zaśnieżania i oświetlenia tras narciarskich, a także uporząd-
kowanie istniejącego zagospodarowania. Po uchwaleniu planu, 
możliwa będzie rozbudowa stacji narciarskiej Palenica, poprzez 
lokalizację na północno - zachodnich stokach Góry Szafranówka 
nowego wyciągu krzesełkowego i trasy narciarskiej. Będzie to 
poszerzenie istniejących terenów o funkcji sportowo - rekreacyj-
nej, zlokalizowanych na zboczach góry Palenica oraz w kotle 
Palenica – Szafranówka. 

Poszerzenie istniejących terenów sportowo – rekreacyjnych 
o nowe tereny, wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego 
przez centrum Szczawnicy, wywołanego koniecznością dojazdu 
do dolnej stacji kolei linowej na Palenicę. Turyści pragnący ko-
rzystać z terenów narciarskich w Szczawnicy będą bowiem mogli 
korzystać z istniejącego, zlokalizowanego przy przystani flisackiej 
ogólnodostępnego parkingu. Nie do przecenienia jest więc fakt, iż 
realizacja omawianej inwestycji zmniejszy ruch samochodowy w 
centrum Uzdrowiska, co wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie 
hałasu i zanieczyszczenia powietrza w strefie uzdrowiskowej A.

Rozbudowa istniejącej stacji narciarskiej nie wymaga wyzna-
czenia terenów dla lokalizacji jakichkolwiek nowych obiektów i 
urządzeń poza stacjami kolei (dolną i górną) oraz wyciągu krzeseł-
kowego. Istniejący obiekt górnej stacji kolei Palenica i zjeżdżalni, 
posłuży dla potrzeb zaplecza technicznego, co pozwoli zmniejszyć 
kubaturę nowej stacji kolei krzesełkowej na Szafranówce. Dla 
ww. inwestycji wykonana została wstępna koncepcja lokalizacji 
trasy kolejki, jak również wariantowego przebiegu narciarskiej 
trasy zjazdowej. Górna stacja kolei realizowana będzie w terenie 
stanowiącym własność PKL SA, a dolna w terenach prywatnych. 
Obszar objęty analizą (dolna stacja kolei krzesełkowej) posiada 
dostęp do istniejącej drogi publicznej, dlatego też nie istnieje 
problem dojazdu do niej, a tym samym realizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Ponadto, również strona słowacka jest zainteresowana budową 

wyciągu krzesełkowego i trasy narciarskiej z Leśnicy na szczyt 
Szafranówki, co dodatkowo uatrakcyjni pobyt w tym rejonie Pie-
nin. Problemem może być lokalizacja ww. inwestycji w obszarze 
objętym ochroną – PIENAP oraz Obszarze Natura 2000.

Inwestycja nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczawnica, ponieważ analizowany obszar znajduje się w terenach, 
które nie są wykluczone z możliwości ich rekreacyjno-sportowego 
zagospodarowania, pod warunkiem zachowania wszystkich usta-
lonych w studium zasad zagospodarowywania takich terenów. 
W ustaleniach studium „nie wyklucza się możliwości urządzania 
innych terenów rekreacyjno-sportowych poza wskazanymi na 
rysunku studium rejonami predysponowanymi dla dalszego ich 
rozwoju, pod warunkiem nie naruszenia innych istotnych ustaleń 
STUDIUM oraz zachowania wszystkich ustalonych w studium za-
sad zagospodarowywania takich terenów”. Na ocenę, czy plan nie 
narusza ustaleń obowiązującego studium, jednoznacznie wpływa 
fakt, iż w studium nie ma zakazu lokalizacji w tym terenie urządzeń 
związanych z lokalizacją stacji narciarskich.

Ponadto, zarówno dolna jak i górna stacja projektowanego 
wyciągu krzesełkowego zlokalizowane są w terenach wskaza-
nych w obowiązującym studium dla funkcji osiedleńczych, tj. 
w terenach: 

umiarkowanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, 	
usług i rzemiosła nieuciążliwego – projektowana dolna stacja 
kolei krzesełkowej;

rozwoju turystyki pieszej, rekreacji, narciarstwa biego-	
wego i zajazdowego a także usług i urządzeń turystyki, sportu i 
rekreacji – projektowana górna stacja kolei krzesełkowej.
Budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami wynika-

jącymi z uchwalenia omawianego planu, gdyż Gmina nie będzie 
realizować ww. programu inwestycyjnego. Ponieważ zmiana nie 
jest sprzeczna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, Rada 
Miejska w Szczawnicy może podjąć uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Szafranówka.

 Podjęliśmy się dużego tematu, przedsięwzięcia które w 
przypadku realizacji miałoby kolosalny wpływ na naszą ofertę 
turystyczną. Mam nadzieję, że temat chociaż trudny ma szan-
se powodzenia i jest dla nas dużym wyzwaniem. Zrozumienie 
mieszkańców oraz instytucji będzie konieczne dla powodzenia tej 
sprawy. Myślę, że w końcu nasze służby związane z Pienińskim 
Parkiem, czy też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powoli 
dostrzegają potrzebę rozwoju terenu Pienin w tym Szczawnicy i 
tym samym będą z nami współpracować nawet w tak trudnych 
tematach – mówi Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla Szafranówki


