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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

MARZEC 2004

WIADOMO�CI     SAMORZ¥DOWE

24 lutego br. burmistrz Szczawnicy Roman Trojnarski
uczestniczy³ w spotkaniu zorganizowanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Tematem spotkania by³o omówienie stanu przygoto-
wania wnioskodawcy � Podhalañskiego Zwi¹zku Gmin oraz
13 gmin powiatu nowotarskiego � uczestników projektu do
realizacji �Ochrona Wód Powierzchniowych Zlewni Górnego
Dunajca i Zbiornika Czorsztyñskiego�.

Omawiano równie¿ dzia³ania dotycz¹ce funkcjonowania
struktury instytucjonalnej i wniesienia maj¹tku �ciekowego
gmin do Podhalañskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego �
spó³ka z o.o.

Realizacja ca³ego przedsiêwziêcia uzale¿niona jest od wy-
ra¿enia woli organu samorz¹dowego, jakim jest Rada Miasta
do wniesienia aportu rzeczowego � maj¹tku komunalnego do-

tycz¹cego gospodarki �ciekowej do ww. przedsiêbiorstwa. Wy-
ra¿enie woli samorz¹du musi byæ wykonane w drodze uchwa-
³y Rady Miasta.

Zakres robót w mie�cie Szczawnica zosta³ ustalony uprzed-
nio i koszt przedsiêwziêcia wyniós³by ponad 9 mln z³. Kwota
ta przeznaczona by³aby na budowê sieci kanalizacyjnej o d³u-
go�ci 19 km oraz remontu istniej¹cej sieci o d³. 3,6 km. Za-
pewni³oby to sprawne funkcjonowanie w przysz³o�ci gospo-
darki �ciekowej w mie�cie. Wykonanie tego przedsiêwziêcia
z w³asnych �rodków gminnych nie mo¿e nast¹piæ ze wzglêdu
na szczup³o�æ posiadanego bud¿etu.

Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej bêd¹ obowi¹-
zywaæ rygorystyczne przepisy odno�nie ochrony wód powierzch-
niowych i co za tym idzie � wysokie kary za niedostosowanie
infrastruktury �ciekowej do standardów Unii Europejskiej.

inf. udzieli³ burmistrz Roman Trojnarski

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Sza-
laya 103 od dnia 20.02.2004r do 11.03.2004r zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica przeznaczo-
nych  do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
- dzia³ka ewid. nr 92 o pow. 0,9600ha po³o¿ona w obrêbie
Jaworki Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren ³¹k  i
pastwisk.
- dzia³ka ewid. nr  91 n o pow. 0,3780 ha  po³o¿ona  w obrêbie
Jaworki  Miasta Szczawnica  z przeznaczeniem jako teren rol-
ny .
- dzia³ki ewid. nr  224  i 225   o ³¹cznej pow.  0,3105 ha  po³o-
¿one  w obr. Jaworki  Miasta Szczawnica  z przeznaczeniem
jako  teren ³¹k  i pastwisk.
- dzia³ka ewid. nr 133 o pow. 0,8114ha po³o¿ona w obr Jawor-
ki  Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren ³¹k i pa-
stwisk.
- dzia³ki ewid nr  485, 484/2, 483/3 o ³¹cznej pow. 0,1952 ha
po³o¿one w obr. Szlachtowa  Miasta Szczawnica z przezna-
czeniem jako teren rolny.
- czê�æ dzia³ki ewid.  nr  616/3  i 617/3 o ³¹cznej pow. 0,2218
ha po³o¿one w obr. Szlachtowa Miasta Szczawnica z przezna-
czeniem jako teren rolny.
- dzia³ka ewid. zmod. nr 1404 o pow. 0,396 ha po³o¿ona w
obr.1 Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren rolny.

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczawnica  ul. Sza-
laya 103 od dnia 20.02.2004r  do 11.03.2004 r zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica przeznaczo-
nych do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej:
- czê�æ dzia³ki ewid. zmod. nr 528/26 o pow. 6 m2 i czê�æ

dzia³ki ewid. zmod. nr 528/3 o pow. 6 m2 po³o¿onej w obr. 1
Miasta Szczawnica przy parkingu w Pieninach z przeznacze-
niem na prowadzenie dzia³alno�ci handlowej na okres od
01.05.2004 do 31.10.2004r .
- dzia³ka ewid. zmod. nr  5441/2 o pow.  0,1515ha  po³o¿ona
w obr. 1 Miasta Szczawnica przy ul. Pieniñskiej z przeznacze-
niem na koñcow¹ przystañ sp³ywu Prze³omem Dunajca na
okres 25 lat.

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ  Urzêdu  Miasta  Szczawnica  ul.Sza-
laya 103 od dnia 24.02.2004r  do 15.03.2004 r  zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci  Miasta  Szczawnica przeznaczo-
nych do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
-  czê�æ dzia³ki ewid nr 183 o pow. 0,0385 ha po³o¿onej  w obr.
Jaworki Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren rol-
ny.
- dzia³ki ewid. nr 56  i 58 o ³¹cznej pow. 0,4698 ha  po³o¿one
w obr. Czarna Woda Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako
teren ³¹k i pastwisk.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e na tablicach
og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 w terminie od 27.02.2004 do 19.03.2004 r.   wywie-
szony zosta³ wykaz nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ
Miasta Szczawnica oznaczonych jako :

1. zabudowane dzia³ki ewid. zmod. nr 1802/8, 1802/11,
1802/13, 1802/14, 1802/16 o ³¹cznej powierzchni 0.1439
po³o¿onej w Szczawnicy przy ul. Szalaya przeznaczone
do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego,

2. zabudowana dzia³ka ewid. zmod. nr 1917/ 51 o powierzch-
ni 0.0084 ha po³o¿ona w Szczawnicy przy o�.XX-lecia
przeznaczona do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
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UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y
Uchwa³a Bud¿etowa Miasta Szczawnica na rok 2004

Nr XIII/74/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 23 lutego 2004 roku

§  1
1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci 9.534.438 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci 8.704.470 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
3. Ró¿nica miêdzy dochodami i  wydatkami stanowi nadwy¿-

kê bud¿etow¹ na kwotê 829.968 z³ z przeznaczeniem na
wykazan¹ w rozchodach bud¿etu sp³atê zobowi¹zañ za-
ci¹gniêtych w poprzednich latach  - zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3.

§  2
Ustala siê dochody i wydatki bud¿etu zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleco-
nych miastu ustawami, jak za³¹cznik Nr 4.

§  3
Ustala siê dochody bud¿etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki bud¿etu na reali-
zacjê zadañ ujêtych w Miejskim Programie Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 5 i 5 a.

§  4
Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud¿etu w wysoko�ci 892.900
z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.

§  5
Ustala siê wydatki bud¿etu z tytu³u dotacji udzielanych:
1) dla instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê 220.000 z³, zgodnie z
za³¹cznikiem Nr 7,
2) dla dzia³aj¹cych na terenie miasta publicznych i niepublicz-
nych przedszkoli - na ³¹czn¹ kwotê 235.167 z³, zgodnie z za-
³¹cznikiem Nr 8.

§  6
Tworzy siê:
1) rezerwê ogóln¹ bud¿etu na wydatki nieprzewidziane w

kwocie 85.545 z³,
2) rezerwê celow¹ bud¿etu w kwocie 175.683 z³ na zadania

w zakresie infrastruktury komunalnej,
3) rezerwê celow¹ bud¿etu na dofinansowanie zadañ zleco-

nych organizacjom po¿ytku publicznego na kwotê z³:
16.400.

§  7
Ustala siê plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿eto-
wych - zgodnie z za³¹cznikiem  Nr 9.

§  8
Ustala siê:
1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 10.
2. Plan przychodów i wydatków �rodka Specjalnego �Drogi
Gminne� przy jednostce Urzêdu Miasta w Szczawnicy zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 11

§  9
Przyjmuje siê Prognozê Kwoty D³ugu Miasta Szczawnica,
zgodnie z za³¹cznikiem  Nr 12.

§  10
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:

1) sp³aty zaplanowanych w rozchodach bud¿etu rat kredy-
tów i po¿yczek do kwot okre�lonych w za³¹czniku Nr 3
oraz sp³aty zwi¹zanych z nimi odsetek,

2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹ce-
go w trakcie roku niedoboru bud¿etowego do maksymal-
nej wysoko�ci 300.000 z³

3) lokowania w trakcie realizacji bud¿etu czasowo wolnych
�rodków bud¿etowych na  rachunkach w innym banku ni¿
bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w grani-
cach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, obejmuj¹cych w
szczególno�ci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na
dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz na wy-
nagrodzenia i pochodne,  zmianê kwot zaplanowanych na
wydatki maj¹tkowe.

 §  11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i zo-
bowi¹zuje  siê Burmistrza Miasta do przed³o¿enia Radzie
Miasta:
a) informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za pierwsze pó³-

rocze 2004 roku - w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r, w
pe³nej szczegó³owo�ci klasyfikacji bud¿etowej tj. do dzia-
³ów, rozdzia³ów i paragrafów.

b) sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu za 2004 r. -
w terminie do dnia 31 marca 2005 r, w pe³nej szczegó³o-
wo�ci klasyfikacji bud¿etowej tj. do dzia³ów, rozdzia³ów i
paragrafów.

§  12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹-
zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miasta.
(W przysz³ym nr �ZdG� przedstawimy komentarz skarbnik
miasta Mari Malinowskiej do ww. uchwa³y - dop. red.)

Uchwa³a Nr XIII/75/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 23 lutego 2004 roku w spra-
wie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów  Alkoholowych na rok 2004.

§ 1
Przyjmuje siê Miejski Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych na rok 2004 o tre�ci jak za-
³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Akceptuje siê preliminarz kosztów realizacji Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych o tre�ci jak za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XIII/76/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 23 lutego 2004 roku w spra-
wie: przyst¹pienia do realizacji zadania pod nazw¹ �Re-
habilitacja miejskiej sieci wodoci¹gowej poprzez jej uszczel-
nienie i modernizacjê stacji uzdatniania wody�.
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§ 1
1. W celu ograniczenia strat w dystrybucji wody oraz wy-

datków na jej wyprodukowanie przystêpuje siê do reali-
zacji zadania inwestycyjnego pod nazw¹ �Rehabilitacja
miejskiej sieci wodoci¹gowej poprzez jej uszczelnienie i
modernizacjê stacji uzdatniania wody�.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1  realizowane bêdzie w
latach 2004 � 2006.

§  2
Zabezpieczenie udzia³u w³asnego w wysoko�ci 3.600.000 z³
(trzy miliony sze�æset z³otych) na zadanie �Rehabilitacja miej-
skiej sieci wodoci¹gowej poprzez jej uszczelnienie i moderni-
zacjê stacji uzdatniania wody� � w przypadku otrzymania �rod-
ków z funduszów strukturalnych (UE) � nastêpowaæ bêdzie z:
1) oszczêdno�ci uzyskanych z produkcji wody na skutek re-

habilitacji sieci,
2) �rodków bud¿etu miasta,
3) zaci¹gniêtego zobowi¹zania d³ugoterminowego.

§  3
Sposób realizacji zadania zostanie okre�lony po otrzymaniu
decyzji o przyznaniu �rodków z funduszy strukturalnych.

§  4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XIII/77/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 23 lutego 2004 roku w spra-
wie: utworzenia �rodka specjalnego � drogi  gminne.

§  1
Tworzy siê z dniem 01 stycznia 2004 roku  �rodek specjalny o
nazwie � drogi gminne.

§  2
Przychody �rodka specjalnego, o którym mowa w § 1, prze-
znacza siê na budowê, przebudowê, remont ,utrzymanie i
ochronê dróg gminnych.

§  3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Szczawnica.

§  4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XIII/78/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 23 lutego 2004 roku w spra-
wie: sprzeda¿y dzia³ki ewid. zmod. nr 1917/51 stanowi¹cej
w³asno�æ Miasta Szczawnica.

§  1
Zwalnia siê z obowi¹zku sprzeda¿y w drodze przetargu dzia-
³kê ewid. zmod. nr 1917/51 o powierzchni 0.0084 ha po³o¿o-
n¹ w Szczawnicy na osiedlu XX-lecia, objêt¹ ksiêg¹ wieczy-
st¹ nr 100249, zabudowan¹ budynkiem stacji  trafo � zbywa-
n¹ na cel publiczny. Dzia³ka w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczona jest  pod  zabudowê
mieszkaln¹ wielorodzinn¹ / symbol planu C 35 MW � strefa B
Uzdrowiska/

§  2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Szczawnica.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Og³oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Szczawnica og³asza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda¿ nw. Lokali mieszkalnych objê-
tych kw. 117605 S¹du Rejonowego w Nowym Targu, prowa-
dzon¹ dla dzia³ki ewid. zmod. nr 124/3 o powierzchni 0.0557
ha po³o¿onej w Szczawnicy przy ul.Jaworki 13a, zabudowa-
nej budynkiem wielolokalowym nr 13a, w którym lokale s¹
wyodrêbniane sukcesywnie, wg. Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Szczawnica w/w dzia³ka sta-
nowi - teren przeznaczony pod adaptacjê przedszkola � sym-
bol E 4 UO/ stan na dzieñ 31.12.2002 r. � od 1.01.03 nie obo-
wi¹zuje/
Przedmiot sprzeda¿y: wyodrêbnione lokale mieszkalne z udzia-
³em w nieruchomo�ci wspólnej, w tym  we w³asno�ci gruntu :

Lokal nr 1, powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego �
43,14 m2, powierzchnia przynale¿na � komórka w piwnicy -
17,20 m2, udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej 113/1000 czê�ci.
Cena wywo³awcza wynosi 49 000,00 z³, wadium wynosi 4
900,00 z³, post¹pienie 500,00 z³.
Lokal nr 2 , powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego �
37,89 m2, powierzchnia przynale¿na � komórka w piwnicy -
10,70 m2, udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej 91/1000 czê�ci.
Cena wywo³awcza wynosi 40 000,00 z³, wadium wynosi 4
000,00 z³, post¹pienie 500,00 z³.
Lokal nr 3 , powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego �
32,71 m2, powierzchnia przynale¿na � komórka w piwnicy -
8,30 m2, udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej 77/1000 czê�ci.
Cena wywo³awcza wynosi 34 000,00 z³, wadium wynosi 3
400,00 z³, post¹pienie 500,00 z³.
Lokal nr 4 , powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego �
42,34 m2, powierzchnia przynale¿na � komórka w piwnicy -
12,40 m2, udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej 103/1000 czê�ci.
Cena wywo³awcza wynosi 46 000,00 z³, wadium wynosi 4
600,00 z³, post¹pienie 500,00 z³.

Ww. nieruchomo�æ jest wolna od obci¹¿eñ. Koszty sprzeda¿y
ponios¹ nabywcy. Cena p³atna jest jednorazowo,  przed za-
warciem umowy notarialnej.
Przetarg odbêdzie siê  18.03. 2004 r. godzina 10.00, w Urzê-
dzie Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103.
Warunkiem  przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wa-
dium w terminie do dnia 15.03.2004 r. gotówk¹ w PLN na
konto Urzêdu Miasta Szczawnica nr PKO BP O/Szczawni-
ca 7410203466 0000960200043828.  Przed przyst¹pieniem
do przetargu nale¿y okazaæ dowód wp³aty wadium oraz
dowód to¿samo�ci.
W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra, wadium za-
licza siê na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia siê przez
niego od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi lecz
przepada na rzecz miasta Szczawnica.
Lokale mo¿na ogl¹daæ w dniach od 08.03.04 do 12.03.04 r.
w godzinach  od 11.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym
zg³oszeniu w  Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pok. Nr 12, tel /0-18/
26222-03 wew.29 w godzinach pracy Urzêdu.
Zastrzega siê prawo odst¹pienia od przetargu i prawo unie-
wa¿nienia przetargu.

Burmistrz Miasta
Roman Trojnarski
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O G £ O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica  og³asza  publiczny  prze-
targ  ustny nieograniczony na najem  od 01.04.2004r do
31.03.2005r  czê�ci  dzia³ki ewidencyjnej  zmodernizowanej
nr 1220/45 o powierzchni 0,1200 ha po³o¿onej w Szczawnicy
przy ul. G³ównej � Dolna Stacja Kolei  Linowej �Palenica � z
przeznaczeniem pod dzia³alno�æ parkingow¹

Cena wywo³awcza  czynszu najmu  -25.000,00 z³ + 22 %
VAT za ca³y okres najmu
Wysoko�æ wadium -  3.050,00 z³
Post¹pienie -  350,00  z³

Przetarg odbêdzie siê  w dniu    09.03.2004r  o godzinie
10.00  w budynku Urzêdu Miasta � Rada Miasta. Wadium
nale¿y wp³aciæ do dnia 05.03.2004r  na konto Urzêdu Miasta
nr PKO BP o/Szczawnica nr 74102034660000960200043828

Wadium  zwraca siê  po przetargu. Wp³acone wadium przez
osobê, która wygra  przetarg zaliczone zostanie na poczet czyn-

szu najmu, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od za-
warcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmuj¹cego.

Z warunkami przetargu oraz z projektem umowy mo¿na
zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103,
pokój nr 12 w godzinach pracy Urzêdu  lub pod nr tel. (018)
2622203.

O G £ O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, ¿e na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103 zostanie wy-
wieszony do publicznego wgl¹du wykaz nieruchomo�ci za-
budowanych na cele mieszkaniowe  lub stanowi¹cych nieru-
chomo�ci rolne bêd¹cych w dniu 26.05.1990r oraz w dniu
24.10.2001r  w u¿ytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy og³oszeñ od
15.03.2004r  do 13.04.2004r . Po up³ywie w/ w terminu osoby
uprawnione mog¹ sk³adaæ  zastrze¿enia dotycz¹ce wykazu w
terminie 30 dni.

Czysto�æ miasta zale¿y
równie¿ od Ciebie!

W wyniku rozprowadzania worków na odpady komunalne
z op³aconym wywozem nast¹pi³a zauwa¿alna poprawa stanu
czysto�ci ulic w centrum Szczawnicy , szczególnie widoczne
to jest w okolicy Ko�cio³a. Poprawê stwierdzi³a nie tylko  Stra¿
Miejska, ale przede wszystkim mieszkañcy.

W najbli¿szym czasie zostanie wprowadzona  sprzeda¿
czarnych worków w kolejnych sze�ciu  sklepach na terenie
naszego miasta.

Worki   te  mo¿na   bêdzie  kupiæ  tak  jak  dotychczas w
MZGK ul. Zawodzie 19c  i Hurtowni Sam � Chem przy Urzê-
dzie Miasta, w sklepie przy ul. G³ównej 10  (obok apteki)  oraz
w nastêpuj¹cych miejscach:

- sklep GS nr 10     ul. G³ówna (róg ul. Pod Sadami)
- sklep GS nr  21    os. XX �  lecia
- sklep GS  nr 26    ul. Szlachtowska  (przed OHP)
- sklep Haliny Wróbel     ul. Jaworki 6
- sklep Józefa  Chlipa³y   ul. Szlchtowska 15
- sklep ABC Bogdana Kaweckiego   ul. G³ówna 29

(przy Al. Parkowej)
Dowody zakupu worków nale¿y zachowaæ do kontroli.
Przypominamy, ¿e nadal istnieje  obowi¹zek wyposa¿enia nie-
ruchomo�ci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów
komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sa-
nitarnym.
Przypominamy równie¿ art. 117 Kodeksu Wykroczeñ �Kto,
maj¹c obowi¹zek utrzymania  czysto�ci  i porz¹dku w obrêbie
nieruchomo�ci , nie wykonuje swoich obowi¹zków lub nie
stosuje siê do wskazañ i nakazów wydanych przez w³a�ciwe
organy w celu  zabezpieczenia nale¿ytego stanu sanitarnego i
zwalczania chorób zaka�nych  - podlega karze grzywny do
1500 z³otych albo karze nagany.�

STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA

MONITORING
Dziêkujemy  wszystkim osobom i instytucjom ,

które dotychczas wp³aci³y pieni¹dze na zainstalo-
wanie monitoringu.  Brakuj¹ca kwota do rozpoczê-
cia prac  to oko³o piêæ tysiêcy z³otych. Ze wzglêdu
na odleg³o�æ centrum miasta do siedziby Stra¿y
Miejskiej obraz bêdzie przekazywany przez inter-
net. Po³¹czenie kablem jest rozwi¹zaniem dosko-
nalszym, ale koszt wykonania takiego po³¹czenia
jest  bardzo wysoki. Instalowanie kamer  i urz¹dzeñ
rejestruj¹cych rozpocznie siê dopiero po uruchomie-
niu neostrady w budynku  MOK, co przewidywane
jest na prze³omie marca i kwietnia.  Do tego czasu
konieczne jest zebranie ca³ej kwoty niezbêdnej do
realizacji tego przedsiêwziêcia.

Nawet niewielkie wp³aty  przyczyni¹ siê do pod-
niesienia bezpieczeñstwa.

Przypominamy numer  konta na które mo¿na do-
konywaæ wp³at

74 1020 3466 0000 9602 0004 3828

z dopiskiem Darowizna � Monitoring

Wp³at mo¿na dokonywaæ równie¿  w kasie
Urzêdu Miasta.

W nastêpnym numerze powrócimy do publika-
cji zdjêæ posesji najbardziej  zaniedbanych pod
wzglêdem  sanitarnym.


