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GRUDZIEŃ 2007

Niechaj noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość, 
Święta Bożego Narodzenia ciepło i  pogodę ducha  a Nowy Rok 

obdarzy szczęściem i pomyślnością – Wszystkim Mieszkańcom Szczawnicy 
oraz jej Gościom życzą Władze Samorządowe Miasta Szczawnica 

Burmistrz Miasta    Przewodniczący Rady Miasta 
Grzegorz Niezgoda       Kazimierz Zachwieja 

Zestawienie wydatków inwestycyjnych z budżetu miasta Szczawnica 
według stanu na dzień 30.11.2007

Nazwa zadania Kwota w zł Opis Uwagi

�. 
Ujęcie wody pit-
nej w Jaworkach 
na Czarna Woda 
oraz budowa sie-
ci wodociągowej 
dla Jaworek oraz 
Szlachtowej

21 696,00 wykonano mapy, uzyskano  niezbędne 
uzgodnienia oraz dokumentacje pro-
jektowo- wykonawczą 

Dokumentacja jest niezbędna dla realizacji zadania oraz 
do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania 
ze środków pozabudżetowych. Zgodnie z Małopolskim 
Programem Operacyjnym istnieje możliwość pozyskania 
na ten cel środków w 2009 roku.  Szacunkowy koszt 
realizacji zadania w latach 2009 -2010  wynosi ok. 7,2 
mln zł

2. 
Stacja uzdatniania 
wody dla Szczaw-
nicy

219 696,00 wykonano podkłady sytuacyjno-wyso-
kościowe oraz koncepcję rozbudowy i 
modernizacji ujęć wody. Aktualnie w 
końcowej fazie opracowania znajduje 
się  projekt budowlany modernizacji 
stacji uzdatniania wody i ujęć wody 
dla Szczawnicy.

Dokumentacja stanowić będzie podstawę do uzyskania 
pozwoleń budowlanych. Kompletna dokumentacja pro-
jektowa wraz z pozwoleniami na rozbudowę ujęć i stacji 
wody dla miasta Szczawnica niezbędna jest do złożenia 
wniosku na dofinansowanie tego zadania.  Możliwość  
złożenia wniosku (zgodnie z harmonogramem Małopol-
skiego Programu Operacyjnego ) wystąpi w I kwartale 
2008 roku, Szacunkowy koszt realizacji zadania w latach 
2008 – 2010 wynosi ok. 6 mln zł.

3.
Częściowa przebu-
dowa ul. Szalaya

    329.160,50 przebudowa odcinka drogi powiato-
wej wraz z infrastrukturą techniczną 
( kanalizacja burzowa, wodociąg, 
inne)

Zadanie jest aktualnie realizowane w porozumieniu 
ze Starostwem Powiatowym, termin ukończenia robót 
zgodnie z umową 06.12

4.
Budowa sieci wo-
dociągowej w ul. 
Flisackiej

    559 941,97 Wykonano niezbędną dokumentację 
do realizacji zadania oraz zrealizo-
wano planowane roboty polegające na 
położeniu nowej sieci kanalizacyjnej, 
nowej sieci wodociągowej oraz wy-
mianie nawierzchni ulicy Flisackiej.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w listopadzie 
2007 roku, W kosztach realizacji zadania odnoszących 
się do sieci kanalizacyjnej partycypowało Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne.

5. 
Modernizacja ul. 
Św. Krzyża

      55 700,00 Wykonano niezbędną dokumentację 
planowanej inwestycji i uzyskano 
stosowne pozwolenia.

W 2007 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót, 
jednak odstąpiono od wykonywania prac w związku 
z nierozstrzygniętym przetargiem, przeprowadzanym 
równolegle przez PPK na kanalizację sanitarną w drodze. 
Środki zostały przesunięte na 2008 rok i zadanie zostanie 
w całości zrealizowane w przyszłym roku.
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6. 
Przebudowa drogi 
osiedlowej os. XX-
lecia

    127 000,00 W ramach realizacji zadania wykona-
no niezbędną dokumentację na dwa 
etapy przebudowy. W chwili obecnej 
realizowany jest I etap polegający na 
przebudowie drogi osiedlowej.

Zadanie jest w trakcie realizacji, do zakończenia pozo-
stało położenie nakładki asfaltowej na realizowanym 
odcinku. W przyszłym roku będą realizowane przez 
miasto miejsca postojowe. Na realizację zadania zostały 
przeznaczone przez Spółdzielnię Mieszkaniową środki 
finansowe w kwocie 10 000 zł.

7.
Wykonanie  odcin-
ka „A” ul. Macka 
zza Ławy

    293 692,04 W ramach zadania wykonano nie-
zbędną dokumentację oraz prze-
prowadzono roboty polegające na 
położeniu odcinka nowej kanalizacji, 
nowego wodociągu miejskiego, oraz 
położeniu nowej nawierzchni z płyt 
żelbetowych.

Zadanie zostało zrealizowane i oddane przez wykonaw-
cę, Zrealizowany odcinek będzie w przyszłości służył 
jako droga zjazdowa jednokierunkowa. W przyszłym 
roku planowane jest wykonanie odcinka „B” ulicy Maćka 
zza Ławy jako drugiej nitki ulicy jednokierunkowej

8.
Wykonanie przy-
stanków autobuso-
wych

      30.204,59 Wykonano cztery nowe wiaty przy-
stankowe wraz z fundamentami w 
Szczawnicy – Piaski, Szczawnicy 
obok Gimnazjum oraz dwa przystanki 
w Szlachtowej

W przyszłym roku planuje się kontynuację zadania.

9.
Przebudowa zatoki 
autobusowej obok 
Urzędu Miasta

      24.853,47 Wykonano nową zatokę autobusową 
obok Urzędu Miasta oraz zainstalowa-
no nowy kiosk wraz z przystankiem 
autobusowym 

Zadanie zostało zrealizowane i będzie kontynuowane 
w 2008 roku. Wiata i kiosk zostały wykonane przez 
RUCH. Planuje się wykonanie przed Urzędem Miasta 
parkingu dla petentów.

10. 
Przesklepienie rowu 
przy drodze do Bia-
łej wody w Jawor-
kach

      42.654,57 Opracowano dokumentację niezbędną 
do zgłoszenia robót oraz zrealizowano 
zadanie.

Zadanie zostało wykonane w pierwszej połowie 2007 
roku i ma na celu poszerzenie drogi na odcinku stwa-
rzającym problemy w okresie zimowym.

��.
Opracowanie kon-
cepcji zagospoda-
rowania obszaru 
przy Dolnej Stacji 
wyciągu na „Paleni-
cę” wraz z ciągami 
komunikacyjny -
mi wzdłuż potoku 
Grajcarek do mo-
stu na Dunajcu w 
Szczawnicy

      57.137,50 Wykonano koncepcję zagospodaro-
wania placu pod kolejką oraz prome-
nady wzdłuż Grajcarka, Przewiduje 
się uporządkowanie terenu koło Dol-
nej Stacji wyciągu poprzez likwidację 
umieszczonych tam obiektów małej 
gastronomii i kompleksowe zagospo-
darowanie terenu poprzez realizację 
uzdrowiskowego centrum rekreacyjno 
– wypoczynkowego, w skład którego 
wchodziłyby : parkingi, amfiteatr, 
Aquapark, lodowisko oraz obiekty 
małej architektury. Wzdłuż prawego 
brzegu potoku Grajcarek przewi-
duje się wykonanie utwardzonego 
kolorową kostką brukową deptaka, 
wzbogaconego stylowymi latarniami, 
ławeczkami oraz kładkami łączącymi 
oba brzegi Grajcarka.

Koncepcja jest jednym z wielu dokumentów niezbęd-
nych do złożenia wniosku. Szacunkowy koszt realizacji 
tego zadania przewiduje się na kwotę ok. 30 mln. zł. 
Zagospodarowanie tego miejsca Szczawnicy według 
tego pomysłu powinno pozwolić miastu Szczawnica na 
pozostanie na mapie znaczących uzdrowisk polskich. 
Możliwość pozyskania środków (zgodnie z harmonogra-
mem Marszałka Województwa Małopolskiego) pojawi 
się dla potencjalnych beneficjentów w 2008 roku.

12.
Opracowanie wnio-
sków i analizy eko-
nomiczno- ekolo-
giczne do zadanie 
pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji po-
przez wykorzysta-
nie odnawialnych 
źródeł energii” 

      10.980,00 Środki finansowe miasta zostały 
przeznaczone na współpracę z firmą 
consultingową „Solar – system”, 
która opracowała wnioski do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz Ekofundu-
szu, a także wykonała analizę efektu 
ekologicznego i ekonomicznego 
przedsięwzięcia.

Zadanie montażu instalacji solarnych jest realizowane 
przez miasto Szczawnica wraz ze stowarzyszeniem „Eko 
– Szczawnica”. Po wykonaniu wielu prac przygotowaw-
czych (założenie stowarzyszenia, zebraniu środków na 
udział własny, wykonaniu ekspertyzy ekologicznej, 
wykonania spotkań i rozmów z szefami instytucji dofi-
nansowujących, przygotowaniu umów i konstrukcji or-
ganizacyjno-prawnej przedsięwzięcia) złożono wnioski 
w poszczególnych instytucjach finansujących (NFOŚ 
I GW, WFOŚ I GW, Ekofundusz). W chwili obecnej  
, został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumen-
tacji technicznej, Ze strony miasta dopełnione zostały 
wszystkie formalności. Została już podjęta decyzja w 
zakresie pożyczki w WFOŚ na udzielenie pożyczki na 
brakującą część, decyzja o udzieleniu dotacji w „Eko 
– funduszu” powinna zostać podjęta jeszcze w tym roku, 
natomiast dotacja z NFOŚ zostanie przyznana w stycz-
niu 2008 roku. Po wyłonieniu wykonawcy projektów 
technicznych jeszcze w m-cu grudniu br. u uczestników 
projektu pojawią się projektanci celem indywidualnego 
zaprojektowania rozwiązań technicznych.
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�3.
Wykonanie drogi 
dojazdowej do pól 
na tzw. Bereśnik

      44.330,71 Opracowano niezbędną dokumentację 
oraz wykonano roboty.

Zadanie było finansowane w wysokość 50 % z funduszu 
na poprawę dróg polnych. W 2008 roku planuje się dalszą 
realizację inwestycji w przypadku pozyskania środków 
zewnętrznych z funduszu.

�4. 
Remonty dróg i mo-
stu w Szlachtowej

      24.000,00 Wykonano roboty w czterech miej-
scach w Szlachtowej.

Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu i polegało na 
wykonaniu nowego przyczółka mostu na Berech, prze-
robieniu łapacza wody na Szlachtowej-Sielskie, prze-
robieniu i udrożnieniu rowu obok kościoła, wykonaniu 
rowu oraz łapacza na ul. Polnej.

�5. 
Odbudowa drogi ul. 
Czarna Woda

    142 932,54 Zadanie współfinansowane z fundu-
szu na usuwanie klęsk żywiołowych 
polegało na budowie 500 metrów 
nowej drogi wraz z odwodnieniami 
oraz dojazdami do posesji

Zadanie zrealizowane w I połowie 2007 roku

16.
Odbudowa ścieżki 
pieszo-rowerowej

    223 978,52 Opracowano dokumentację zadania 
oraz zrealizowano umocnienie z 
siatek z kamieniem na odcinku ok. 
180 metrów

Zadanie ukończono w listopadzie 2007 roku, w przy-
szłym roku planowane jest kompleksowe ukończenie 
ścieżki w rejonie Pienin tj. położenie jeszcze jednej 
warstwy umocnienia, położenie kostki brukowej, oraz 
zabezpieczenie zakrętu barierą ochronną.

17.
Remont ul. Języki 
odcinek górny

      72 410,00 Zadanie realizowane przy współudzia-
le środków z MSWiA na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

Zadanie zrealizowane polegało na położeniu nowej 
nawierzchni na części drogi dojazdowej na ul. Języki 
wraz z odwodnieniem, oraz wyżwirowaniem górnego 
odcinka.

18.
Remont ul. Języki 
odcinek dolny

      34.000,00 Zadanie realizowane przy współudzia-
le środków z MSWiA na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.

Zadanie jest w końcowym etapie realizacji i polega na 
przełożeniu zniszczonej nawierzchni drogi oraz uzupeł-
nieniu podbudowy.

19.
Odmulanie rowów 
przy drogach gmin-
nych Kunie, Party-
zantów, Biała Woda 
i Szlachtowa

      60.000,00 Zadanie polegało na udrożnieniu 
rowów przy drogach gminnych. 
Wykonano roboty na ul. Kunie, 
Partyzantów, w Szlachtowej oraz w 
Jaworkach, łącznie oczyszczono ok. 
4 km rowów.

Zadanie ukończone w listopadzie.

20.
Ocieplenie ścian 
budynku ul. Sza-
laya 49

      53.509,30 W ramach zadania opracowano do-
kumentację oraz wykonano roboty 
polegające na ociepleniu budynku 
komunalnego oraz wykonaniu nowej 
elewacji budynku.

Zadanie zostało zrealizowane.

21.
Przebudowa stopu 
w budynku ul. Sza-
laya 84

      37.748,21 W ramach zadania opracowano do-
kumentację oraz wykonano roboty 
budowlane polegające na przebudo-
wie stropu. 

W związku z zagrożeniem katastrofą budowlaną ( zała-
manie stropu) konieczność wykonania robót w remizie 
OSP pojawiła się w ciągu roku budżetowego i była 
niezbędna do prawidłowego użytkowania pomieszczeń 
remizy.

22. 
Budowa budynku 
socjalnego dla Ro-
mów

    313 618,92 Zadanie finansowane w 80 % z fun-
duszu dla mniejszości narodowych 
polegało na wykonaniu dokumentacji 
budowlanej oraz realizacji stanu suro-
wego budynku.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2007 roku zostanie 
wykonany stan surowy, natomiast w 2008 roku przy 
dalszym współudziale środków zewnętrznych budynek 
zostanie ukończony, co pozwoli na załatwienie problemu 
socjalnego i architektoniczne uporządkowanie Szczaw-
nicy w tym rejonie.

23. 
Modernizacja Gim-
nazjum Publicznego 
w Szczawnicy – ad-
aptacja pomieszczeń 
magazynowych na 
szatnie dla uczniów 

    196 351,42 W ramach zadania opracowano doku-
mentację nowej szatni w Gimnazjum 
w pomieszczeniach podziemia.

Realizacja zadania pozwoliła na eliminację szatni 
uczniowskich z poszczególnych pomieszczeń klas.  
Zadanie ukończone. Szkoła wzbogaciła się o kilka szat-
ni-boksów które całkowicie rozwiązują problem szatni 
dla uczniów.

24. 
Modernizacja Gim-
nazjum Publiczne-
go w Szczawnicy – 
montaż kolektorów 
słonecznych wraz z 
adaptacją kotłowni 
olejowej

           
94.000,00

Zadanie zlecone polega na montażu 
dodatkowego pieca na olej oraz 
montażu kompletu kolektorów sło-
necznych, które pozwolą w przyszło-
ści zmniejszyć koszty utrzymania 
budynku

Zadanie w trakcie realizacji powinno zostać ukończone 
w 2007 roku.
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25. 
Prace remontowe w 
Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Szczawnicy

             
8 735,11

Zadanie polegało na adaptacji po-
mieszczenia na pomieszczenie biu-
rowe w związku z przeniesieniem 
Zespołu Obsługi  Administracyjno 
– Oświatowej do Gimnazjum.

Zadanie zostało zrealizowane i ukończone w listopadzie 
2007 r. a Zespół Obsługi Administracyjno-Oświatowej 
został ulokowany  bezpośrednio w szkole.

26.
Oswietlenie ścieżki 
pieszo - rowerowej

         
363 332,25

W ramach zadania opracowano doku-
mentację oświetlenia ścieżki pieszo 
– rowerowej i zlecono roboty.

Aktualnie przebiega realizacja zadania oświetlenia 
ścieżki pieszo – rowerowej, planowane zakończenie 
grudzień 2007.

27. 
Wykonanie doku-
mentacji budowla-
no- wykonawczej 
dotycz. Oświetlenia 
ulicznego ul. Skot-
nicka

           
19 999,00

Opracowana jest dokumentacja oraz 
zakupione niezbędne materiały.

Zadanie zostanie zrealizowane w najbliższym okresie 
i polega na oświetleniu drogi dojazdowej do nowo 
budowanego wyciągu narciarskiego „Pod Rapą”, jest 
finansowane przez inwestora.

28. 
Wykonanie oświet-
lenia ulicznego :
- ul. Główna Piaski
os. XX-lecia,ul. Po-
łoniny (na Bereś-
nik)
- Sopotnicka

           
98 432,54

Zadanie jest aktualnie realizowane 
przez zakład „Manstel” i polega na 
doświetleniu Szczawnicy w kilku 
miejscach uprzednio zgłaszanych 
przez mieszkańców.

Montaż dodatkowych lamp ulicznych przewiduje do-
świetlenie na ul. Sopotnickiej, na drodze powiatowej w 
rejonie Piasków, oraz w kierunku ul. Bereśnik.

29. 
Likwidacja osuwi-
ska wzdłuż pot. So-
potnickiego

         
672 839,67

W ramach zadania została opraco-
wana dokumentacja budowlana oraz 
zrealizowane roboty w rejonie osu-
wiska przy ul. Sopotnickiej. Zadanie 
współfinansowane ze środków na 
usuwanie klęsk żywiołowych. 

Zadanie zostało ukończone w listopadzie i polegało na 
stabilizacji osuwiska, budowie dwóch progów na potoku, 
remoncie nawierzchni ul. Sopotnickiej wraz z wykona-
niem odwodnienia, oraz wykonaniu fragmentu łącznika 
ul. Sopotnickiej z ul. Św. Krzyża. W przyszłym roku 
będzie realizowany dalszy odcinek łącznika dróg.

30. 
Opracowanie stu-
dium wykonalno-
ści i wniosków dot. 
rehabilitacji sieci 
wodociągowej

           
20.000,00

Dokumentacja studium jest jednym z 
niezbędnych elementów przy złożeniu 
wniosku o dofinansowanie.

Zadanie zostało zlecone specjalistycznej firmie.

3�.
Remont sieci wodo-
ciągowej ul. Szlach-
towska boczna

             
5 000,00

Prace remontowe wykonywane przez 
MZGK polegające na wykonaniu sieci 
wodociągowej do kilku budynków nie 
posiadających wody.

Zadanie zrealizowane przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej.

32.
Opracowanie pod-
k ł a d ó w  g e o d e -
zyjnych do celów 
projektowych dla 
budowy sieci wodo-
ciągowej w Szlach-
towej i Jaworkach

           
39.003,40

Podkłady geodezyjne na terenie 
całych Jaworek oraz Szlachtowej są 
niezbędne do wykonania projektu 
sieci wodociągowej dla tych osiedli.

Zadanie zostało zrealizowane i podkłady geodezyjne słu-
żą przy projektowaniu sieci wodociągowej oraz innych 
zadaniach planowanych w przyszłości w tym rejonie.

33.
Przebudowa chod-
nika ul.  Główna 
przy wjeździe do 
Szczawnicy

           
30 000,00

Zadanie zostało zrealizowane przez 
firmę wykonującą kolektor sieci ka-
nalizacyjnej. Miasto zdecydowało się 
na dopłatę do zadania a tym samym 
zamianę proponowanej nawierzchni 
asfaltowej na kostkę brukową.

Zadanie dotyczące chodnika zostało zrealizowane w 
całości. Do końca maja 2008 roku zostanie ponadto 
położona nowa nawierzchnia drogi powiatowej do „Kar-
czmy Pienińskiej” aż do skrzyżowania przy wjeździe do 
Szczawnicy. Zwrot kosztów zaproponowanych przez 
Szczawnicę nastąpi po wykonaniu całości zadania.

34.
Roboty interwen-
cyjne

             
5 415,77

W ramach tego zadania zakupiono 
i zamontowano nowe ławki na ul. 
Zdrojowej, zapory parkingowe przy 
wjeździe na ścieżkę pieszo – rowero-
wą oraz znaki drogowe uzupełnianie 
przez miasto.

Zadanie realizowane na bieżąco w miarę potrzeb
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35. 
Remonty bieżące  

           
2.480,55
25.000,00
10.000,00
25.000,00
5.500,00
7.500,00
653,96
23.400,49
5.000,00
6.999,99
14 279,00
2.500,00
4.925,85
3.000,00

4.000,00
7.800,00

Wykonanie poręczy przy budynku Szalaya 84
Zabezpieczenie drogi ul. Czarna Woda
Wykonanie poręczy przy ul. Staszowej
Wykonanie poręczy mostowych przy drodze do Sewerynówki 
Malowanie poręczy ul. Samorody
Wykonanie poręczy przy schodach do apteki
Malowanie poręczy ul. Pienińska
Remont cząstkowy nawierzchni dróg
Wykonanie  łapacza wody w ul. B rzeg
Wykonanie łapacza wody w ul. Szlachtowskiej
Wykonanie zegara rabatowego przy ul. Zdrojowej
Remont mostu na Białą Wodę w Jaworkach
Malowanie barier ul. Zyblikiewicza
Odmalowanie oznakowania poziomego na ścieżce pieszo-rowerowej  wraz 
z udrożnieniem rowów
Punktowa wymiana kostki brukowej w ul. Sopotnickiej
Wykonanie łapacza wody ul. Macka zza Ławy

Zadania zrealizo-
wane w trakcie 
roku 2007.

Z dokumentami do Schengen
Rzeczpospolita Polska wstępując do Unii Europejskiej 

1 maja 2004 r. zobowiązała się także do stosowania dorobku 
prawnego Schengen. Stosowanie wszystkich  uregulowań w tym 
zakresie Polska  rozpocznie z ośmioma nowymi państwami  człon-
kowskimi (za wyjątkiem Cypru) w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 
roku. Rozpoczęcie stosowania dorobku prawnego Schengen będzie 
skutkowało między innymi zniesieniem kontroli na granicach 
wewnętrznych powyższych państw. 

Po wstąpieniu naszego kraju  do strefy Schengen zniesione zo-
staną kontrole w przejściach granicznych usytuowanych na granicach 
Polski z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką 
Słowacką i Republiką Litewską. Granice z tymi państwami będzie 
można przekraczać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Mimo braku kontroli wszystkie osoby, obywatele UE, 
przekraczający granice będą zobowiązani  do posiadania dowodu 
osobistego lub paszportu. 

Przy czym należy podkreślić, że „nie zostaną zniesione gra-
nice”, lecz tylko kontrole prowadzone dotychczas bezpośrednio 
w przejściach granicznych. Granica państwowa Rzeczypospolitej 
Polskiej istnieje nadal.

 Wielka Brytania i Irlandia pomimo że należą do Unii Euro-
pejskiej nie przyjęły w pełnym zakresie dorobku Schengen. Dlatego  
granice tych państw nadal przekraczać można tylko w przejściach 
granicznych,  gdzie prowadzone są kontrole graniczne. Podczas prze-
kraczania granic Wielkiej Brytanii lub Irlandii służbom imigracyjnym 
tych państw należy okazać dokument uprawniający do przekraczania 
granicy, czyli ważny dowód osobisty lub paszport. 

Uwaga! Prawo jazdy, różnego rodzaju legitymacje, zaświad-
czenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobi-
stego nie są dokumentami uprawniającymi obywateli polskich do 
przekraczania granicy i pobytu zarówno w ramach Schengen, jak 
również do  pozostałych państw UE, a także państw trzecich.

Udając się w podróż do państw Schengen należy zasięgnąć 
informacji w placówkach dyplomatycznych i urzędach konsularnych 
państw członkowskich lub polskiego MSZ, jakie szczegółowe prze-
pisy obowiązują w tych krajach w zakresie np. posiadania przy sobie 
ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, 
obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu 
drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w 
obrocie towarami akcyzowymi!).

Chociaż posiadanie dokumentu podróży nie będzie kontrolo-
wane bezpośrednio podczas przekraczania granicy wewnątrz strefy 

Schengen, należy zdawać sobie sprawę, że w wielu państwach UE 
obowiązują przepisy nakładające obowiązek posiadania i noszenia 
przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i 
obywatelstwo, a przypadku cudzoziemców także wiz lub tytułów 
pobytowych poświadczających legalność pobytu. 

W przypadku braku dokumentu można zostać ukaranym 
dotkliwą karą pieniężną oraz narazić się na nieprzyjemności 
np. przerwanie podróży, doprowadzenie na posterunek policji, 
zatrzymanie do czasu ustalenia personaliów itp. 

Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga 
noszenia przy sobie dokumentów tożsamości, ale funkcjonariusze 
służb ustawowo upoważnionych do legitymowania mają prawo w 
uzasadnionym przypadku doprowadzić osobę do najbliższej jednostki 
organizacyjnej w celu ustalenia jej tożsamości. 

Mając na względzie powyższe informacje, podczas planowa-
nia podróży po krajach UE i strefy Schengen należy w pierwszej 
kolejności pamiętać o konieczności posiadania ważnych dokumen-
tów tożsamości pozwalających na przekroczenie granicy – dowodu 
osobistego lub paszportu. 

Co ważne, dokument taki powinny posiadać również osoby 
niepełnoletnie. Nawet niemowlę może uzyskać nie tylko paszport, 
ale również dowód osobisty. Należy o tym pamiętać, udając się w 
podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Podróżując po krajach Unii Europejskiej w celach 
turystycznych należy także pamiętać, że mimo zniesienia kontroli 
na granicach, istnieją jednak ograniczenia dotyczące wwozu ilości 
zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku 
osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza 
towarów akcyzowych. Przez granice wewnętrzne Unii Europejskiej 
jedna osoba może przewozić najwyżej do 10 litrów spirytusu plus 20 
litrów wina o zwiększonej zawartości alkoholu plus 90 litrów wina 
(w tym maks. 60 litrów wina musującego) plus 110 litrów piwa - 
tylko na własne potrzeby. A wyroby tytoniowe w ilościach: 800 szt. 
papierosów lub 400 szt. cygaretek lub 200 szt. cygar lub 1 kg tytoniu 
- także tylko na własne potrzeby.

 
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów 

alkoholowych i tytoniowych.        

By podróżować do tzw. państw trzecich należy posiadać ważny 
paszport, niezależnie od innych wymaganych dokumentów (wiz, 
voucherów, ubezpieczeń, szczepień itp.). 

Inne szczegółowe informacje można  znaleźć na stronie interne-
towej Straży Granicznej pod adresem www.strazgraniczna.pl – linki: 
niezbędnik podróżnego, najczęściej zadawane pytania.

 
 Krzysztof Grywalski
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Uchwała Nr XVI/80/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§  �

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– 0,69 zł od � m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektro-
wni wodnych – 3,74 zł od 1 ha  powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,28 zł od � m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,56 zł od � m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 17,25 zł od � m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od � m2 po-
wierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od � m2 powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,30 zł od � m2 powierzchni.
f) od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych na 
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Szczawnica obejmującego okres od 1-go do 
6-ciu miesięcy w roku podatkowym – 8,50 zł od � m2 powierzchni 
użytkowej .  

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej -  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o   podatkach  i opłatach lokalnych.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXXV/211/2005 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 
 28 listopada 2005 r w sprawie wysokości stawek od podatku nie-
ruchomości. 

§  4
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie 
do podatku należnego od 1 stycznia 2008 roku. 

Uchwała Nr XVI/81/07 
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie  miasta Szczawnica.

§ �
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 ton i  poniżej 12  ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną  masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego,
d)   od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
nie mniejszej niż 12 ton i więcej, 
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy i naczepy  które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 12 ton i 
więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008 roku.

Załącznik Nr 1 
do Uchwały  Rady Miasta Nr XVI/81/07

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA  NA 2008 ROK

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt.7 )

  w zł

Lp
RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) PO-

JAZDU SAMOCHODOWEGO
STAWKI PODATKU NA TERENIE 
GMINY

od 1 pojazdu  w 2008 r.

� 2 3
�.� Samochód ciężarowy o DMC powyżej  3,5 ton do 5,5 ton włącznie

560,00
1.2 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

930,00
�.3 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.150,00
2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i 

poniżej 12 ton 1.050,00
3. Przyczepa i naczepa  o DMC zespołu pojazdów od  

7 ton i poniżej 12 ton 1.150,00

4.� Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
b) powyżej 15 miejsc a mniejszą niż 30 miejsc

1.050,00
1.250,00

4.2 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 1.550,00

UCHWAŁY XVI SESJI RADY MIASTA SZCZAWNICA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007
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Załącznik Nr 2
do Uchwały  Rady Miasta Nr XVI/81/07

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA  NA 2008 ROK
( od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2)

w zł.

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  (DMC)

STAWKI PODATKU NA 2008 r
NA TERENIE MIASTA OD 1 POJAZDU

Zawieszenie osi pneu-
matyczne i  uznane za 

równoważne

Inne systemy zawie-
szenia osi 

� 2 3 4

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DCM:

�.� nie mniej niż 12 ton i więcej 2.200,00 2.200,00

2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DCM:

2.1 nie mniej niż 12 ton i więcej 2.200,00 2.200,00

3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DCM:

3.� nie mniej niż 12 ton i mniej niż 29 ton 2.200,00 2.200,00

3.2 Nie mniej niż 29 ton i więcej 2.200,00 2.202,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały  Rady Miasta Nr XVI/81/07

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA  NA 2008 ROK
( od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4)

w zł.

Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DCM) zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

STAWKI PODATKU NA 2008 r
NA TERENIE MIASTA OD 1 POJAZDU

Zawieszenie osi pneu-
matyczne i uznane za 

równoważne

Inne systemy zawie-
szenia osi 

� 2 3 4

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
         Ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

�.� nie mniej niż 12 ton i mniej niż 31 ton 1.750,00 1.750,00

1.2 nie mniej niż 31 ton 1.750,00 1.739,92

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC  zespołu pojazdów: 
         Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.800,00 1.800,00

2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.200,00 2.200,00

2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2.200,00 2.288,44

Załącznik Nr 4
do Uchwały  Rady Miasta Nr XVI/81/07
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STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA  NA 2008 ROK
( od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 6)

w zł.

Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DCM) zespołu 
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

STAWKI PODATKU NA 2008 r
NA TERENIE MIASTA OD 1 POJAZDU

Zawieszenie osi pneu-
matyczne i  uznane za 

równoważne

Inne systemy zawie-
szenia osi 

� 2 3 4

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

�.� nie mniej niż 12 ton i więcej 1.420,00 1.420,00

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.420,00 1.420,00

2.2 powyżej 36 ton i więcej 1.750,00 1.750,00

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:

3.� nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.420,00 1.420,00

3.2 powyżej 36 ton i więcej 1.750,00 1.750,00

Uchwała Nr  XVI/82/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty targowej.
§  �

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta :

1) od sprzedaży odręcznej z koszyka, skrzynki, wózka ręcznego itp:
- artykułów spożywczych         -    7,00 zł
- artykułów przemysłowych        -  14,00 zł
2) od sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 tony 
 (samochody osobowe, osobowo – towarowe) -  38,00 zł
3) od sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 
           -  58,00 zł 
4) od sprzedaży z wozu konnego  -  24,00 zł 
5) od wykorzystania  1 m2 placu do sprzedaży
- artykułów spożywczych         -  14,00 zł
-       artykułów przemysłowych    - 28,00 zł
6) straganu                        - 27,00 zł

§  2
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.
2.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) Pana Michała Obłudka zam. w Szczawnicy, dla którego ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 80% od wysokości pobranej opłaty 
na placu targowym przy ul. Głównej.
2) Klub Sportowy „Jarmuta” w Szczawnicy, dla którego ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 50% od pobranych opłat na części 
działki ewid. zmod. nr 1220/15 i części działki ewid. zmod. nr 1220/28 
o łącznej powierzchni 0,0391 ha położonych w Szczawnicy przy  ul. 
Głównej.

§  3
1. Na pobrana opłatę inkasenci wydają pokwitowanie według wzoru 
ustalonego w przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Nr 60 8817 0000 2001 0000 0589 0101 w 
Banku Spółdzielczym w Krościenku n/D lub do kasy Urzędu Miasta 
raz w miesiącu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

§ 4
Traci moc uchwała Nr XX/122/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia  
29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr  XVI /83/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów.
§  �

Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości  40,00 zł 
rocznie od każdego psa.

§  2
Zgłoszenia posiadania psa należy dokonać w Urzędzie Miasta w 
styczniu każdego roku lub do końca miesiąca, w którym pies ukoń-
czył dwa miesiące życia.

§  3
Opłata od posiadania psów jest płatna w kasie Urzędu Miasta bez 
wezwania do dnia 15 lutego z góry za dany rok podatkowy lub do 
końca miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie, o którym mowa 
w  § 2.

§  4
Traci moc uchwała Nr X/61/2003 r.  Rady Miasta Szczawnica z dnia 
3 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zasto-
sowanie do podatku należnego od 2008 r. 

Uchwała Nr XVI/84/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie  
stawek czynszu gruntów stanowiących własność komunalną 
oddawanych w dzierżawę na podstawie umów wieloletnich.

§ �
Ustala się na rok 2008 minimalne stawki czynszowe netto za dzier-
żawę  gruntów stanowiących własność komunalną  w wysokościach 
określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Określone niniejszą uchwałą stawki czynszu nie dotyczą czynszów 
ustalonych w wyniku przetargów organizowanych na najem lub 
dzierżawę mienia komunalnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczaw-
nica

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/84/07
Stawki czynszów dzierżaw gruntów komunalnych na rok 2008, jako 
minimalne do negocjacji Burmistrza Miasta z dzierżawcami.
I. Stawki roczne :
1. Stawka za 1 ar powierzchni gruntu użytkowanego rolniczo:     
1/ uprawy rolne, warzywnicze i sadownicze 1.65   
2/ łąki, pastwiska 0.52
2. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej nierolniczo:
1/ tereny na cele przemysłowe i handlowe / bazy magazynowe /  2.46
2/ składowe i inne  0.63
3/ tereny pod trasy narciarskie i infrastrukturę towarzyszącą  0.06

II. Stawki miesięczne :
1. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej nierolniczo /tereny pod 
kioski, pawilony, stragany itp./ :
1/  Strefa „A” cały rok oraz w sezonie 
/1.05.do 30.09/ rejon Pienin i Jaworek 7.55
2/  Strefa „B” 5.06

Uchwała Nr XVI/85/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie dopłat do ścieków.
§  �

1. Ustala się dopłatę dla grupy taryfowej gospodarstw domowych 
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (Grupa taryfowa I i 
II) w wysokości 2,00 zł netto do ceny 1 m3 odprowadzanych  ścieków 
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopłata obejmuje ścieki zafakturowane w ilości nie większej 
niż 3 m3 miesięcznie na każdą osobę zameldowaną na pobyt stały w 
gospodarstwie domowym.
3. Do dopłaty doliczony będzie podatek VAT w wysokości wyni-
kającej z obowiązujących przepisów.

§  2
Dopłaty ustala się na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§  3
Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego, o jakim mowa w § 1 
są dochody własne budżetu miasta – dział 900 Gospodarka komu-
nalna i ochrona środowiska rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i 
ochrona wód.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/86/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Szczaw-
nica na lata 2007- 2009”.

§ �
Zatwierdza się „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 
2007-2009” , o treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/87/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 
Miasta Szczawnica na lata 2007-2013”.

§ �
Zatwierdza się „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Szczawnica 
na lata 2007-2013”, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, 
zawierający listę zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji 
w poszczególnych latach wraz z opisem rzeczowym przedsięwzięcia 
i źródłami ich finansowania.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/88/07 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górni-
czego „SZCZAWNICA I” z poszerzeniem o przyległe tereny za-
inwestowania, w obrębie części działki ewid. nr 1817 przy ulicy 
Maćka Zza Ławy (d. Polnej).

Rada Miasta Szczawnica stwierdza zgodność ustaleń projektu 
zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w granicach 
opracowania zmiany planu i uchwala co następuje:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§1
1. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/46/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 
27 kwietnia 2007 roku niniejszą zmianą planu objęto oznaczoną w 
załączniku graficznym do w/w uchwały część działki ewidencyjnej 
nr 1817 z obrębu 1 miasta Szczawnica, położonej przy ulicy Maćka 
Zza Ławy (d. Polnej)
2. Obszar objęty niniejszą zmianą planu wraz z terenami przyległy-
mi, dla których informacyjnie podano ustalenia obowiązującego planu 
miejscowego miasta Szczawnica, został określony na opracowanym 
w skali 1:1000 rysunku zmiany planu miejscowego stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Zmiana planu miejscowego, o której mowa w §1, składa się z 
ustaleń zapisanych w treści niniejszej uchwały zawierających:
1) PRZEPISY OGÓLNE – określone w rozdziale I niniejszej uchwa-
ły, 
2) PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE – obejmujące zasady przeznaczenia i 
zagospodarowania terenu objętej niniejszą zmianą planu części działki 
ewid. nr 1817 oraz zasady jej wyposażenia w infrastrukturę techniczną 
– określone w rozdziale II niniejszej uchwały,
3) PRZEPISY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE – obejmujące usta-
lenia formalne, w tym między innymi wysokość stawki procentowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonaną 
zmianą przeznaczenia terenu   – określone w rozdziale III niniejszej 
uchwały.
2. Załączników, stanowiących integralną część niniejszej uchwały 
którymi są :
1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu 
górniczego „SZCZAWNICA I” z poszerzeniem o przyległe tereny 
zainwestowania, w obrębie działki ewid. nr 1817 przy ulicy Maćka Zza 
Ławy (d. Polnej) w skali 1:1000, określający zasady przeznaczenia i 
zagospodarowania w/w działki oraz informacyjnie ustalenia obowią-
zującego planu miejscowego  dotyczące terenów sąsiednich,
2) załącznik Nr 2 – kopia STUDIUM uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica (zatwierdzo-
nego uchwałą  Nr 60/IX/99 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
21.06.1999r) – WYRYS, 
3) załącznik Nr 3 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu,
4) załącznik Nr 4 – określający sposób realizacji  zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.
3. Ustalenia określone w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt. 1 obowiązują 
łącznie

§ 3
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1. „Uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady 
Miasta Szczawnica, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. „planie miejscowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w obrębie 
obszaru i terenu górniczego „SZCZAWNICA I” z poszerzeniem 
o przyległe tereny zainwestowania, wprowadzony Uchwałą Nr 
XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 26 lipca 2004 roku 
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(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146),
3. „zmianie planu” – należy przez to rozumieć zmianę w/w planu 
miejscowego wprowadzoną niniejszą uchwałą,
4. „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć obowiązujące 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5. „statucie uzdrowiska” – należy przez to rozumieć tymczasowy sta-
tut uzdrowiska Szczawnica wprowadzony uchwałą Nr XL/247/2006 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 20 marca 2006 roku, wraz ze zmianą 
uchwały w sprawie ustanowienia tymczasowego Statutu Uzdrowiska 
Szczawnica wprowadzony uchwałą Nr XLIII/262/2006 Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 28 sierpnia 2006 roku,
6. „strefie ochronnej „C” – należy przez to rozumieć ustaloną w/w 
Tymczasowym Statutem Uzdrowiska Szczawnica strefę ochrony 
uzdrowiskowej „C” w obrębie której zabrania się :
– nieplanowanego wyrębu drzew,
– prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków 
wodnych,
– lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych 
uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych,
– prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i 
jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.
7. „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć rodzaj 
przeznaczenia terenu, który został ustalony w planie jako dominujący 
w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
8. „przeznaczeniu dopuszczalnym” – należy przez to rozumieć 
rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został ustalony w 
planie jako  uzupełniający i nie powoduje kolizji z przeznaczeniem 
podstawowym oraz jest określony na zasadach ustalonych w rozdziale 
II uchwały,
9. „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć 
najmniejszą odległość, w jakiej możliwa jest lokalizacja obiektu 
kubaturowego od linii rozgraniczającej dróg (ulic),
10. „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to rozu-
mieć część powierzchni działki, która nie zostaje zabudowana, ani 
utwardzona nawierzchnią stałą, lecz zagospodarowana jako tereny 
zielone lub otwarte wodne na działce budowlanej, a także 50% sumy 
nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o 
powierzchni nie mniejszej niż 10m2,
11. „ekofizjografii” – należy przez to rozumieć opracowanie 
ekofizjograficzne wykonane w 2002 roku dla potrzeb miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru górniczego miasta 
Szczawnica w skali 1:2000 przez P.P.R.B. „URBSBUD” Sp.z o.o. 
Nowy Sącz autorstwa mgr Joanna Śliwińska i mgr inż. Antoni Szew-
czyk

§ 4
1. Określone § 2 ust.1 pkt. 2 zasady przeznaczenia terenu obejmują:
– podstawowy rodzaj przeznaczenia terenu w rozumieniu § 3 ust. 7
– dopuszczalny rodzaj przeznaczenia terenu w rozumieniu § 3 ust. 8
2. Obszar o ustalonym w niniejszej zmianie planu przeznaczeniu 
terenu jest określony na rysunku liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem literowym przeznaczenia opisanego w rozdziale 
II niniejszej uchwały, w nawiązaniu do oznaczeń symboli ustalonych 
planem miejscowym.
3. Grunt położony w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczają-
cymi można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszczące się w prze-
znaczeniu podstawowym, względnie przy dochowaniu warunków 
przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi, na cele 
przeznaczenia dopuszczalnego w proporcjach ustalonych w niniejszej 
zmianie planu.
4. Ustalony w niniejszej zmianie planu rozwój infrastruktury tech-
nicznej określa zasadę obsługi terenu w zakresie infrastruktury 
technicznej.
Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja urządzeń zostanie okre-
ślona w projekcie  budowlanym i ustalona w decyzji o pozwoleniu 
na budowę.
Warunkiem zgodności tych inwestycji z niniejszą zmianą planu jest 
utrzymanie zasad określonych w rozdziale II § 5.

 

Rozdział II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Poszerza się położone przy ulicy Maćka Zza Ławy istniejące 
tereny zabudowy jednorodzinnej oznaczone w planie miejscowym 
symbolem „B”MN22, o określoną w rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczającymi część działki ewidencyjnej nr 1817 z obrębu 1 
miasta Szczawnica i oznaczoną symbolem „B”MN22a,ustalając 
jako przeznaczenie podstawowe w/w terenu zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na w/w terenie mieszkaniowym 
jednorodzinnym ustala się możliwość :
1) realizacji usług wbudowanych w budynku mieszkalnym, 
związanych z gastronomią, handlem detalicznym lub rzemiosłem, 
którego uciążliwość nie będzie wykraczać poza obręb własnej działki 
budowlanej,
2) realizację miejsc pensjonatowych w budynku mieszkalnym, 
pod warunkiem zwiększenia na działce powierzchni biologicznie 
czynnej o 10% w stosunku do ustalonej niniejszą zmianą planu,
3) realizację wolnostojącego garażu, jak też budynku gospo-
darczego o powierzchni zabudowy do 35 m2,
4) realizację dojścia – dojazdu do budynku mieszkalnego oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w 
ramach przeznaczenia dopuszczalnego, wymienionych w ust. 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia 
podstawowego,
2) zachowanie proporcji, tak aby suma powierzchni użytkowej prze-
znaczenia dopuszczalnego określonego w ust. 2 pkt. 1 i 2  nie stanowiła 
więcej niż 25% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz 
spełnienie szczególnych wymogów podanych dla tej zabudowy w 
w/w punktach,
3) zachowanie proporcji, tak aby suma powierzchni zabudowy prze-
znaczenia dopuszczalnego określonego w ust. 2 pkt. 3 nie była większa 
niż 25% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
Objęta niniejszą zmianą planu działka ewid. nr. 1817 zgodnie z ekofi-
zjografią położona jest wprawdzie w granicach obszaru i terenu górni-
czego „Szczawnica I”, lecz poza występującymi na północ od potoku 
Grajcarek obszarami zasilania wód leczniczych i stref ochronnych 
ich ujęć, a ponadto poza obszarami występowania podwyższonego 
stężenia CO

2
 w powietrzu glebowym.

Nie znajduje się również w terenach zalewowych, ani zagrożonych 
wodami powodziowymi potoku Grajcarek, jak również położona 
jest poza terenami osuwiskowymi, względnie zagrożonymi ruchami 
mas ziemnych.
Nie leży ponadto w żadnej z określonych planem miejscowym stref 
ochrony konserwatorskiej.
W związku z powyższym na obszarze objętym zmianą planu nie 
występują żadne szczególnie, mogące wynikać z w/w ograniczeń, 
wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz rzutujące na sposób 
kształtowania ładu przestrzennego.
Powyższy teren znajduje się natomiast w obszarze chronionego kra-
jobrazu – w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, u podnóża 
Małych Pienin.
Stąd też forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na działce 
wraz z pozostałymi elementami zagospodarowania (ogrodzenie, 
obiekty małej architektury oraz zieleni), powinny być kształtowa-
ne w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu, otaczającego 
zainwestowania oraz z uwagi na położenie terenu objętego zmianą 
planu, nawiązywać do tradycji regionalnej architektury pienińskiej, 
w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zago-
spodarowania w otaczający krajobraz, z uwzględnieniem położenia 
i ukształtowania terenu. 
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�. Dla obiektu zabudowy mieszkaniowej określonej w ust. 1 oraz 
ust. 2 pkt. 1 i 2, którego lokalizację ustala się w dolnej płaskiej (pół-
nocnej) części parceli położonej poniżej skarpy terenowej, biorąc 
pod uwagę fakt, iż teren zmiany planu stanowi niewielkie poszerze-
nie ustalonych planem miejscowym terenów o symbolu „B”MN22 
– przyjmuje się zasady kształtowania zabudowy ściśle nawiązujące 
do ustaleń planu miejscowego dla w/w terenów – i ustala :
a) zabudowę o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, w 
tym druga w dachu o kącie nachylenia poszczególnych połaci od 35° 
– 45° oraz z nadwieszonymi okapami,
b) o rzucie poziomym budynku prostokątnym, lub składającym się z 
prostokątów o stosunku boków 1:1,5, przy wyniesieniu jego poziomu 
parteru 0,60 m od poziomu terenu, lub w przypadku stwierdzenia  na 
etapie sporządzenia projektu budowlanego wysokiego poziomu wody 
gruntowej na działce, nie więcej niż 1,20 m od poziomu terenu
c) wyniesienie okapu dachu nie więcej niż 4,20 m i jego głównej 
kalenicy nie więcej niż 8,0 m od poziomu parteru budynku.
d) dopuszcza się doświetlenie dachu lukarnami lub oknami połacio-
wymi
e) obowiązuje:
– zakaz stosowania przesuniętych wzajemnie w pionie lub w poziomie 
głównych połaci dachowych oraz dachów naczółkowych, mausardo-
wych, kopertowych i jednospadowych na wolnostojących obiektach 
jako zupełnie obcych miejscowej tradycji budowlanej,
– zakaz otwierania dachów na długości powyżej 50 %,
– pokrycie dachu dachówką lub innymi materiałami o fakturze da-
chówkowej,
– kolorystyka obiektu :
• ściany w kolorach jasnych, z dopuszczeniem zastosowania natu-
ralnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamiennych i murowanych 
z zastosowaniem ciesielskich i kowalskich elementów detalu ), z 
zakazem stosowania paneli, otoczaków oraz jaskrawej kolorystyki 
do wykańczania elewacji
• pokrycie dachu w tonacjach ciemnych (nawiązujących do koloru 
czerwonego, brązowego lub szarego)
• kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu 
powinna być zharmonizowana z kolorystyką pokrycia dachu.

2. Od strony południowo – wschodniej działki, w jej części przyle-
gającej do ulicy Maćka Zza Ławy oraz terenów „B”MN22, z uwagi 
na istniejące ukształtowanie terenu i możliwy dojazd wyłącznie 
bezpośrednio z w/w ulicy, dopuszcza się możliwość lokalizacji wol-
nostojącego garażu.
Dla garażu oraz ewentualnie sytuowanego na działce budynku 
gospodarczego ustala się :
a) maksymalną ich wysokość 6,0 m licząc od poziomu terenu przy 
wjeździe (głównym wejściu) do budynku do najwyżej położonej 
kalenicy dachu,
b) przykrycie budynku dachem dwuspadowym lub wielospadowym o 
kącie nachylenia połaci od 35° – 45° i o nadwieszonych okapach,
c) zakaz stosowania przesuniętych w pionie  lub w poziomie głównych 
połaci dachowych,
d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami poła-
ciowymi,
e) obowiązuje kolorystyka obiektu jak podana w ust. 1 dla obiektu 
zabudowy mieszkaniowej,
f) zakaz otwierania dachów na długości powyżej 50 %.
3. Z uwagi  na położenie w/w terenu zgodnie z obowiązującym 
Statutem Uzdrowiska w strefie ochronnej „C”, ustala się obowiązek 
utrzymania w obrębie działki minimum 45 % powierzchni biologicz-
nie czynnej zagospodarowanej wysoką i niską zielenią towarzyszącą 
gatunków rodzimego pochodzenia, zgodnie z siedliskiem.
4. Wyłącza się z zabudowy wskazaną w rysunku zmiany planu od 
strony południowej część działki stanowiącej wysoką skarpę tere-
nową oznaczoną symbolem R/Lz, przeznaczając ją do zadrzewień i 
zakrzewień w celu zwiększenia jej stabilności.
Dopuszcza się w jej obrębie realizację dojścia – zjazdu z ul. Maćka 

Zza Ławy do projektowanego poniżej niej budynku mieszkalnego 
oraz realizację altany, zadaszenia na grill, schodów terenowych itp. 
elementów małej architektury.   
5. Postuluje się również wyłączyć z zabudowy położoną na niskiej 
skarpie terenowej północny skraj działki z przeznaczeniem do zadrze-
wienia lub zakrzewienia.
6. Przy realizacji obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie wy-
znaczonej na rysunku zmiany planu 6.0 m. nieprzekraczalnej przedniej 
linii zabudowy od krawędzi jezdni ul. Maćka Zza Ławy.
7. Obowiązuje realizacja nie mniej niż 2 miejsc postojowych (w tym 
jednego w garażu) oraz dodatkowo nie mniej niż 2 miejsca postojowe 
w przypadku realizacji usług wbudowanych lub miejsc pensjonato-
wych, o których mowa w Rozdziale II Przepisy szczególne pkt. 2 
ust. 1 i 2.

5. Zasady i warunki scaleń i podziału nieruchomości objętej 
zmianą planu
1. Ustala się utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu nie objętą 
zmianą planu część północno – zachodnią działki ewid. nr 1817, sta-
nowiącą rezerwę terenu dla realizacji ustalonych planem miejscowym 
terenów komunikacji o symbolu „B” KK3.
W związku z tym trwałe ogrodzenie  może być realizowane wyłącznie 
w liniach rozgraniczających objętej niniejszą zmianą planu części 
działki ewid. nr 1817.
2. Ustala się zakaz podziału gruntów objętej zmianą planu 
części działki ewid. nr 1817.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
1) W celu zachowania zasobów przyrodniczych terenu objętego 
zmianą planu nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowa-
nia środowiska we wszelkich poczynaniach inwestycyjnych zgodnie 
z przepisami odrębnymi, w tym:
a) zgodnie z wymogami określonymi dla strefy ochronnej „C” zawar-
tymi w Statucie Uzdrowiska Szczawnica,
b) zgodnie z Decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa znak GOWp/3439/92 z dnia 15.01.1993 roku 
dla złoża wód leczniczych oraz terenu górniczego dla w/w złoża 
eksploatacyjnego,
c) zgodnie z rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie ochrony Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego z siedzibą w Starym Sączu,
d) zgodnie z rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z 
dnia 1 października 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 
43/97 poz. 147 i Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 11 poz. 77),
2) W obszarze objętym zmianą planu ustala się obowiązek prze-
strzegania zasad określonych w przepisach odrębnych w związku z 
położeniem terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
prowincji karpackiej – GZWP nr 438.
Odprowadzenie  ścieków socjalno – bytowych, zgodnie z zasadami 
zawartymi w ust. 7 pkt. 2b.
3) Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym 
pod nadzorem Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z od-
biorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 
o odpadach oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w 
gminach.
Ponadto w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek separacji odpadów u źródła ich powstawania.
4) Na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ustalania poziomu 
hałasu  dla poszczególnych rodzajów terenów zainwestowania, dla 
wyznaczonego niniejszą zmianą planu terenu obowiązuje dopuszczal-
ny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową.

7. Zasady realizacji infrastruktury technicznej i komunikacji
1. Nakazuje się wyposażenie terenu w przyłącza i urządzenia budow-
lane oraz infrastruktury technicznej, przez które rozumie się przyłącza 
wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz w zależności od 
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potrzeb i możliwości technicznych w sieci gazowe i teletechniczne,
2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania terenu objętego 
zmianą planu, a szczególnie spełnienia wymogów sanitarnych, ustala 
się następujące zasady wyposażenia tego terenu w urządzenia i sieci 
infrastruktury technicznej
a) w zakresie zaopatrzenia w wodę :
–  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej  przebiegającej 
wzdłuż ulicy Maćka Zza Ławy za pomocą przyłącza wodociągowego  
o przekroju i z miejsca jego wpięcia ustalonego na etapie projektu 
budowlanego obiektu mieszkalnego przez administratora tej sieci.
Alternatywnie dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w wodę  
z projektowanej na działce własnej studni w oparciu o istniejące źró-
dełko wody pitnej, pod warunkiem udokumentowania jej przydatności 
zgodnie z przepisami sanitarnymi.
b) w zakresie odprowadzenia ścieków :
– odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej przebiegającej w ulicy Maćka Zza Ławy poprzez 
indywidualną przepompownię ścieków, na warunkach ustalonych 
przez jej administratora na etapie projektu budowlanego obiektu 
mieszkalnego.
– odprowadzenie wód opadowych do potoku Grajcarek na warunkach 
uzgodnionych na etapie projektu budowlanego z administratorem 
potoku.
Alternatywnie do studni chłonnych usytuowanych na terenie objętym 
zmianą planu.
c) w zakresie elektroenergetyki :
– w oparciu o przebiegającą wzdłuż ulicy Maćka Zza Ławy sieć 
elektroenergetyczną niskiego napięcia poprzez przyłącz elektroener-
getyczny kablowy ziemny na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci na etapie projektu budowlanego.
d) w zakresie zaopatrzenia w ciepło :
– ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia obiektu w ciepło.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów 
spalania paliw należy zastosować surowce, technologie i urządzenia 
zapewniające nie przekraczanie standardów jakości środowiska okre-
ślone w przepisach odrębnych.
e) w zakresie telekomunikacji :
– w oparciu o istniejącą infrastrukturę teletechniczną przebiegającą 
poza obszarem zmiany planu przyłączem ziemnym kablowym.
Podłączenie wymagać będzie rozbudowy urządzeń i sieci teletech-
nicznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci.
 
3. Ustala się zasadę obsługi objętego zmianą planu terenu z drogi 
gminnej tj. przebiegającej od południowej strony działki ulicy Maćka 
Zza Ławy.

Rozdział III
PRZEPISY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6
Zgodnie z Art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla terenu zabudowy mieszkaniowej  oznaczonej na 
rysunku zmiany planu symbolem „B”MN22a ustala się stawkę od 
wzrostu  wartości  nieruchomości w związku z dokonaną zmianą 
przeznaczenia terenu w wysokości ustalonej w planie miejscowym, 
to jest 15%.

§ 7
Objęta niniejszą zmianą planu zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 
klasy IV na cele nierolnicze i nieleśne o obszarze wynoszącym poniżej 
1,0 ha, nie wymaga zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgody Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

§ 8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w granicach terenu objętej 
zmianą planu części działki ewid. nr 1817 tracą moc ustalenia planu 
miejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawni-

ca. 
§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz po jej 
publikacji na stronie internetowej Miasta Szczawnica.

Uchwała Nr XVI/89/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007.
§  �

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w 
zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami 
Nr 1 i 2. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Uchwała Nr XVI/90/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie  zmian w uchwale nr III/16/2006 z dnia 19 grudnia 2006 
roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2007.

§ �
Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 1do uchwały Nr III/16/2006 z 
dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2007 w rozdziale III:
w punkcie I 5  kwotę „33.400” zastępuje się kwotą „35.190”.

§ 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/2006 z dnia 19 grudnia 2006 
roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2007 otrzymuje brzmienie o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§  3
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawni-
ca.

§  5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/91/07
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku  złożenia   
oświadczenia lustracyjnego.

§  �
Postanawia powiadomić Skarbnika Miasta Szczawnica – Panią Marię 
Malinowską o  obowiązku  przedłożenia Radzie Miasta Szczawnica 
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeń-
stwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 
22 lipca 1944 r do 31 lipca 1990 r zwanego dalej „oświadczeniem 
lustracyjnym” w terminie jednego miesiąca od doręczenia niniejszego  
powiadomienia.

§  2
Nie złożenie przez Panią Marię Malinowską oświadczenia lustracyj-
nego w terminie określonym w § 2, a także złożenie niezgodnego z 
prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym 
orzeczeniem sądu, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozba-
wienia pełnionej przez nią funkcji  Skarbnika Miasta. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



�3

Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 136,88

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

2 136,88

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200 000,00

- wpływy z różnych dochodów 200 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 736,00 117 367,00
- wpływy z różnych opłat 29 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 736,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze

88 367,00

750 Administracja publiczna 10 153,00
- pozostałe odsetki 10 000,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

153,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

134 257,00 208 000,00

-podatek dochodowy od osób fizycznych 8 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00
- podatek od środków transportowych 2 260,00
- podatek od spadków i darowizn 17 004,00
- wpływy z opłaty skarbowej 2 000,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 790,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00
- zaległości z podatków zniesionych 200 000,00
-wpływy z różnych opłat 400,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 803,00

758 Różne rozliczenia 39 410,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 39 410,00

801 Oświata i wychowanie 17 424,00
- wpływy z różnych opłat 3 000,00
- pozostałe odsetki 75,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

14 349,00

852 Pomoc społeczna 10 895,00
- wpływy z różnych dochodów 155,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

10,00

- pozostałe odsetki 130,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

7 100,00

854 Edukacyjne opieka wychowawcza 3 213,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

3 213,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

35 000,00

455 224,88 325 367,00

D O C H  O D Y Załącznik do uchwały nr XVI /89/07
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Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 191,88

01030 Izby rolnicze 55,00
z tego: wydatki bieżące 55,00

01095 Pozostała działalność 2 136,88
z tego: wydatki bieżące 2 136,88

600 Transport i łączność 50 000,00 48 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 18 000,00

z tego: wydatki bieżące 20 000,00 18 000,00
z tego: wydatki majątkowe 30 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 30 000,00
z tego: wydatki bieżące 30 000,00

750 Administracja publiczna 39 410,00
75023 Urzędy gmin 39 410,00

z tego: wydatki bieżące 39 410,00

801 Oświata i wychowanie 32 349,00 61 696,00
80110 Gimnazjum publiczne 18 000,00

z tego: wydatki majątkowe 18 000,00

80195 Pozostała działalność 14 349,00 61 696,00
z tego wydatki bieżące 14 349,00 61 696,00

851 Ochrona zdrowia 1 790,00
85153 Zwalczanie narkomanii 1 790,00

z tego wydatki bieżące 1 790,00

852 Pomoc społeczna 10 600,00
85203 Ośrodki wsparcia 3 500,00

z tego: wydatki bieżące 3 500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 100,00
z tego: wydatki bieżące 7 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 213,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 213,00

z tego wydatki bieżące 3 213,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 45 000,00
z tego: wydatki bieżące 45 000,00

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 45 000,00
z tego: wydatki majątkowe 45 000,00
w tym: dotacje 45 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00
z tego: wydatki bieżące 10 000,00

239 553,88 109 696,00

WYDATKI Załącznik do uchwały nr XVI /89/07
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Uzasadnienia do uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miasta  
w dniu 29 listopada 2007 roku:

Uzasadnienie i objaśnienia do Uchwał w zakresie stawek  po-
datkowych na rok 2008.
Obowiązek podatkowy – dla podatników i organu podatkowego na-
kłada ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 
1991 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa Ordynacja podatko-
wa. 
Na rok 2008 zostały ustalone i opublikowane wielkości górnych i 
minimalnych stawek podatkowych. Stawki minimalne dotyczące 
podatku od środków transportowych nie uległy zmianie w stosunki 
do roku 2007. 
Od 2005 roku stawki podatkowe w Szczawnicy nie były zmieniane 
(poza opłatą uzdrowiskową – zmiana od 01.07.2007 r.) do bieżącego 
roku podatkowego (2007). 
Rada, na wniosek Burmistrza dokonała symbolicznej zmiany więk-
szości podatków w wielkości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. 
Ten sposób postępowania, corocznie powinien minimalizować skut-
ki zmian wielkości podatków odczuwalne przez Podatników. 

Uchwała Nr  XVI/80/07   w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.     
W stosunku do zapisów uchwały z roku 2005, zmianie ulegają jedy-
nie wysokości stawek podatkowych. Średni wzrost stawek odpowia-
da wskaźnikowi inflacji. 

Nr XVI/81/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków  transportowych na terenie miasta Szczawnica. 
Wysokość stawek podatku została zachowana w kwotach obowiązu-
jących w roku 2007 (które w rzeczywistości są stawkami obowiązu-
jącymi od 2005 roku). 
Zmianie ustawowej ulega jedynie przedział opodatkowania samo-
chodów ciężarowych. Samochody dotychczas opodatkowane do 3,5 
tony dopuszczalnej masy całkowitej, są wyłączone z opodatkowania 
od 2008 roku. Zmiana ta musiała znaleźć odzwierciedlenie w zapisie 
załącznika do uchwały.

Nr XVI/82/07    w sprawie opłaty targowej. 
Stawki opłaty targowej wzrastają po raz pierwszy od 2005 roku. 
Średni wzrost stawek odpowiada wskaźnikowi inflacji. Nie ulegają 
zmianie rodzaje poszczególne rodzaje opłaty. 

Nr XVI/83/07    w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Wysokość opłaty za psa nie ulega zmianie – będzie nadal wyno-
sić 40 zł. W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały z roku 
2004, została dokonana aktualizacja podstawy prawnej uchwały.
Uchwała Nr XVI/84/07 w sprawie stawek czynszu gruntów sta-
nowiących własność komunalną  oddawanych w dzierżawę na 
podstawie umów wieloletnich.
Zmiana stawek czynszów gruntów oddanych w dzierżawę lub najem 
następuje corocznie. Na podstawie uchwały podjętej przez Radę, 
jest dokonywana aktualizacja czynszów w zawartych w latach po-
przednich umowach dzierżaw. Ponadto stawki czynszów określone 
w uchwale stanowią podstawę do naliczania czynszów w nowo za-
wieranych umowach. Wzrost stawek czynszów, w stosunku do obo-
wiązujących w 2007 roku wynosi 5%. 

Nr XVI/85/07 w sprawie dopłat do ścieków. 
Wysokość dopłaty do ścieków ustalonej na rok 2008, została utrzy-
mana na tegorocznym poziomie i wynosi. 2 zł netto do 1 m3.  Rów-
nież bez zmian pozostają zasady przyznawania dopłaty określone w 
§ 1 uchwały.

Uchwała Nr XVI/86/07 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju 
Lokalnego Miasta Szczawnica na lata 2007- 2009”
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica to zestaw propono-
wanych działań zmierzających do długotrwałego i zrównoważo-
nego rozwoju miasta. Działania te planuje się przeprowadzić w 
określonym otoczeniu, terminie i warunkach przy założeniu wy-
korzystania współfinansowania z funduszy zewnętrznych. Plan 
Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wspomagającym przy pro-
jektach składanych do programów na lata 2007 – 2013. Niniejszy 
plan zawiera również propozycje zadań, na które można planować 

współfinansowanie również z innych źródeł. 
Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany na lata 2007 – 2009 
dlatego zadania planowane do realizacji w tym okresie programo-
wania są szczegółowo opisane pod kątem merytorycznym, a także 
posiadają dokładny przewidywany plan finansowy. W niniejszym 
planie zamieszczono także listę zadań planowanych przez władze 
Szczawnicy do realizacji w kolejnych latach. 

Uchwała Nr XVI/87/07 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego dla Miasta Szczawnica  na lata 2007-2013”.
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to dokument, w oparciu o który 
następuje realizacja zadań inwestycyjnych w określonym horyzon-
cie czasowym. Dokument ten zawiera listę zadań inwestycyjnych 
przewidywanych do realizacji  w poszczególnych latach wraz z opi-
sem rzeczowym przedsięwzięcia i źródłami ich finansowania.
Posiadanie i realizowanie wieloletniego planu inwestycyjnego po-
zwala na właściwe planowanie, prognozowane i realizowanie zadań 
inwestycyjnych, które decydują o kierunku rozwoju miejscowości.
Wieloletni Plan Inwestycyjny musi być spójny z Planem Rozwoju 
Lokalnego i Strategią Rozwoju Miasta. Wyżej wymienione doku-
menty są podstawą do sporządzenia innych dokumentów, które są 
wymagane przy aplikacji o środki unijne. 

Nr XVI/88/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego miasta Szczawnica w obrębie obszaru 
i terenu górniczego „SZCZAWNICA I” z poszerzeniem o przy-
ległe tereny  zainwestowania, w obrębie części działki ewid. nr 
1817 przy ulicy Maćka zza Ławy (d. Polnej). 
Uchwała to kolejny etap w prowadzonej procedurze zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1817, zapoczątko-
wanej Uchwałą Rady Miasta Nr IX/46/07 z dnia 27 kwietnia 2007 
roku. Zmiana polega na poszerzeniu istniejących terenów zabudowy 
jednorodzinnej w obrębie działki nr 1817. 

Nr XVI/89/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007. 
Zmiany dokonane uchwałą, są związane z bieżącą realizacją budżetu 
miasta.
Załącznik Nr 1 obejmuje:

- wprowadzenie do budżetu otrzymanych dotacji celowych 
i środków finansowych zewnętrznych – po stronie dochodów 
(zwiększenia) 
- wprowadzenie zmian w planowanych dochodach tzw. 
„własnych” (zwiększenia i zmniejszenia) z uszczegółowieniem 
do klasyfikacji budżetowej. 

Załącznik Nr 2 obejmuje:
Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

Nr XVI/90/07 w sprawie zmian w Uchwale Nr III/16/2006 z dnia 
19 grudnia 2006 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii na rok 2007.
Zmiana dokonana w Programie, ma związek z większymi niż pla-
nowane, dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Dodatkowo uzyskana z tego tytułu kwota 1.790 zł, 
została przeznaczona na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży. 

Uchwała Nr XVI/91/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika 
Miasta o obowiązku  złożenia   oświadczenia lustracyjnego.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z nowelizacji przepisów 
ustawy  z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o  
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów. Nowelizacja ustala nowy wzór druku 
oświadczenia oraz termin jego złożenia. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, obowiązek złożenia oświadczenia 
lustracyjnego według nowego wzoru, w terminie trzech miesięcy od 
dnia doręczenia powiadomienia, ma osoba urodzona przed 1 sierpnia 
1972 roku, która pełni funkcję publiczną, nawet jeżeli złożyła wcześ-
niej oświadczenie na mocy poprzednio obowiązujących przepisów. 
W przypadku Urzędu Miasta Szczawnica wymóg ten obejmuje tylko 
Skarbnika Miasta.
Ponowne oświadczenie musi być złożone, mimo, że pani Skarbnik 
złożyła już oświadczenie po wejściu w życie ustawy.
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Małopolski Oddział NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammo-
graficzne. Przewidziane są one w wielu placówkach na terenie wo-
jewództwa małopolskiego. Dla pacjentek z naszego miasta odbywać 
się one będą w następujących miejscach:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w No-
wym Targu – ul. Szpitalna 14

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opti-Med” Hen-
ryk Kaczmarek – Nowy Sącz ul. Sikorskiego 50

3. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 
– ul. Młyńska 5.

Panie, które pragną skorzystać z tych badań nie potrzebują skierowa-
nia. Wystarczy zgłosić się w jedno z miejsc wskazanych wyżej z do-
wodem ubezpieczenia. Niestety zgłaszalność pacjentek na badania jest 
stosunkowo niska w porównaniu do innych województw. Dlatego tym 
bardziej zapraszamy wszystkie chętne Panie. Zachorowaniu na raka 
piersi nie można zapobiec, ale można go wykryć w najwcześniejszym 
stadium jego rozwoju, co umożliwia jego całkowite wyleczenie.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE 
MIASTA SZCZAWNICA W ROKU 2007/2008

1. Cel:  odświętny, świąteczno-noworoczny wygląd miasta
2. Organizator:   Burmistrz Miasta Szczawnica
3. Uczestnicy:    I kategoria :
 - sanatoria, zakłady pracy, placówki 
   gastronomiczne oraz handlowe
                 II kategoria :
 - właściciele budynków prywatnych (nie   
 prowadzący działalności handlowej 
 i gastronomicznej)

4.  Ocena wyników:    Oceny dokona Komisja 
   Konkursowa w składzie :
• przedstawiciele Komisji Edukacji i Spraw   
   Społecznych RM
• przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENINY”
• przedstawiciele Urzędu Miasta
• przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

5. Skala ocen:   od 1-10 punktów za:
• efekt świetlny
• elementy dekoracji
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia:   
Komisja w okresie od 24.12.2007r. do 13. 01. 2008r. 

dokonywać będzie  oceny  dekoracji,  
 a  ustalenie  wyników nastąpi w dniu 15.01.2008r.

7. Nagrody: I kategoria – łączna pula nagród 
   3.500 zł  /z podziałem na miejsca/
                     II kategoria – łączna pula nagród   

  5.000,00 zł /z podziałem na miejsca/

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji 
Rady Miasta Szczawnica w I kwartale 2008 r.  
w zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja 
Konkursowa.

10. Interpretacje niniejszego regulaminu należą 
wyłącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta
Grzegorz Niezgoda          

                                              Szczawnica, 27.11.2007 r.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 
103 w terminie od 27.11.2007 r. do 18.12.2007 wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica przezna-
czonych do :
1. Wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 

na rzecz wnioskodawcy część działki ewid. zmod. nr 1220/49 
o powierzchni 2 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
/ teren przy Dolnej Stacji Kolejki Linowej Palenica/ z przezna-
czeniem na sprzedaż serów regionalnych,

2. Wydzierżawienia na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 
na rzecz wnioskodawcy część działki ewid. zmod. nr 1220/49 o 
powierzchni 10 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
/ teren przy Dolnej Stacji Kolejki Linowej Palenica/ z przezna-
czeniem na handel pamiątkami. Na działce znajduje się kiosk 
wnioskodawcy,

3. Wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
na okres 2 lat część działki ewid. zmod. nr 1151/2 o powierzchni 
460 m2 stanowiącej parking przy Alei Parkowej w Szczawni-
cy,

4. Wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
na okres 1 roku część działki ewid. nr 161 i 5/6 z obrębu Jaworki  
o powierzchni 2140 m2 stanowiących parking przy Wąwozie 
Homole w Jaworkach,

5. Wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat działki 
ewid. nr 869/26 z obrębu 1 o powierzchni 250 m2 stanowiącej 
parking przy ul. Skotnickiej w Szczawnicy, na rzecz Wspólnoty 
Leśno Gruntowej,

6. Wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnio-
skodawcy działki ewid. zmod. nr 1220/23 o powierzchni 117 
m2 zabudowaną kioskiem handlowo usługowym położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej / kwiaciarnia/,

7. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 5 w bloku nr 7 na os.XX-lecia w Szczawnicy,

8. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 6 w bloku nr 7 na os.XX-lecia w Szczawnicy,

9. użyczenia na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym na 
rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy nieru-
chomość stanowiąca część działki ewid. nr 124/1 o pow. 5400m2 
wraz z znajdującym się na niej budynkiem, z przeznaczeniem na 
działalność statutową

W ubiegłym tygodniu zakończono w Szczawnicy roboty przy 
odbudowie korpusu ścieżki pieszo – rowerowej nad Grajcarkiem. Na 
odcinku 240 metrów wykonano kosze z siatki stalowej wypełnione 
kamieniem oraz kamieniem z betonem w warstwach najniższych. 
Zadanie wykonywane w ramach usuwania klęsk żywiołowych 
zostało zlecone Firmie „Nowel” za kwotę 280 tys zł.  i jest pierw-
szym etapem uporządkowania ścieżki w jej dolnym odcinku. W tej 
sprawie zostało zresztą podpisane porozumienie z RZGW Kraków 
w ramach którego udział RZGW w zadaniu wynosi 100 tys. zł. W 
przyszłym roku będą kontynuowane roboty w tym rejonie i zostaną 
wykonane prace polegające na położeniu nawierzchni zniszczonego 
odcinka ścieżki pieszo – rowerowej. Zadanie to jest wnioskowane 
do przyszłorocznego budżetu. Ponadto jeszcze w tym roku RZGW 
Kraków podjęło się rekonstrukcji ostatniego progu rzecznego, którego 
odnowienie pochłonie 60 tys. zł. i prace są aktualnie prowadzone w 
korycie rzecznym. Odrębną kwestią jest długo oczekiwane oświetlenie 
szczawnickiej ścieżki pieszo – rowerowej, które aktualnie na zlecenie 
miasta Szczawnica jest wykonywane. Jeszcze w tym roku zostaną 
zamontowane nowe stylowe lampy, które umożliwią korzystanie z 
tego pięknego zakątka również w godzinach wieczornych.


