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PAŹDZIERNIK 2009

Szczawnica, 28 września 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
w terminie od 28 września 2009 do 19 
października 2009 r. wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
na rzecz wnioskodawcy :

- części działki ewid. zmod. Nr 717/3 
o powierzchni 18 m2 położonej w 
obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. 
Głównej zabudowanej kioskiem 
handlowym stanowiącym własność 
wnioskodawcy na okres 3 lat.

- działki ewid. nr 48 oraz 1/2 części działki 
ewid. nr 49 o powierzchni 1.5017 
ha położonej w obræbie Jaworki z 
przeznaczeniem na uprawy rolne na 
okres 3 lat.

- działki ewid. zmod. Nr 2569 o po-
wierzchni 1148 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z 
przeznaczeniem na uprawy rolne na 
okres 3 lat.

- działki ewid. nr 345/6 o powierzchni 302 
m2 położonej w obrębie Szlachtowa 
z przeznaczeniem na uprawy rolne 
na okres 3 lat.

2. Dzierżawy w trybie przetargowym :
- części działki ewid. zmod. Nr 1220/49 

o powierzchni 3000m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Głównej / plac 
przy DSKL Palenica/ z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności 
gastronomicznej i handlowej na 
okres 2 lat.

- części działki ewid. zmod. Nr 1220/15 
o powierzchni 36 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej 
zabudowanej kioskiem handlowo 
usługowym na okres 3 lat.

3. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
na rzecz współwłaściciela:

- udziału wynoszącego 1/2 w niezabudo-
wanej nieruchomoúci obejmujàcej 
dziaùki ewid. zmod. Nr 1276, 1274/3 
i 1277/12 o powierzchni ogólnej 
0.1630 ha poùoýone w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowej na rzecz Kon-
federacji Zwiàzków Zawodowych 
Górnictwa w Polsce.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica ogłasza II  ustny nieograniczony przetarg 
na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Szczawnicy ul. Głównej 
stanowiącej:
niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 
2975 z obrębu 1 m. Szczawnica położoną w 
Szczawnicy przy ul. Głównej / Piaski/ o po-
wierzchni 0.0953 ha, objętej księgą wieczystą 
nr NS1T/00052901/9
Cena wywoławcza  wynosi 150.000,00 zł 
/słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/. 
Wadium wynosi  15.000.00 zł / słownie pięt-
naście tysięcy złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestni-
cy przetargu z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu 
zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 22 %
      
Dla w/w działki nie ma obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, oraz nie przystąpiono do jego opracowa-
nia, strefa „C” Uzdrowiska. Zgodnie z zapisami 
obowiązującego studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Szczawnica przyjętego Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 60/IX/99 
z dnia 21.06.1999r.  w/w działka jest położona 
w terenie osadniczym do umiarkowanego 
rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług 
i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią towarzy-
szącą, z koniecznością eliminacji istniejących 
usług o charakterze uciążliwym.
W/w nieruchomości nie są przedmiotem ob-
ciążenia lub zobowiązań i wolne są od praw 
osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  27 paździer-
nika 2009 r. o godzinie 9.30 w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w 

Krościenku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 23.10.2009 r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania 
przelewu. 
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  
okazanie komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu :
- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewi-
dencji gospodarczej oraz właściwych 
pełnomocnictw osób reprezentujących 
te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, 
która wygrała przetarg zaliczone zostanie na 
poczet ceny nieruchomości. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca 
się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie 
później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu 
wynikiem negatywnym.

Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i 
terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
organizator przetargu odstąpi od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem nie 
skorzystania  przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych z prawa pierwokupu, przysługujące-
go jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego. Koszty sporządzenia umowy i opłaty 
sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych po-
wodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

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

JP/JG

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Władze Samorządowe Miasta Szczawnicy serdecznie 
dziękują wszystkim Pedagogom za ich nauczycielski trud i zaangażowanie włożone w wychowanie 
młodego pokolenia. Życzymy, abyście osiągali wiele radości ze swojej pracy a nagrodą niech bę-
dzie pamięć i szacunek zarówno Waszych wychowanków jak i całej społeczności Szczawnicy. 

Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda 
Przewodniczący Rady Miasta Szczawnica Kazimierz Zachwieja
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Uchwały XLI sesji Rady Miejskiej 
w Szczawnicy w dn. 11 września 2009r.

Uchwała Nr XLI/305/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie działki  ewid.  nr  345/6 położonej 
w  obrębie Szlachtowa  w trybie bezprze-
targowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę  dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie Szlachtowa  o powierzchni  
302 m� stanowiącej  niezabudowaną działkę 
ewidencyjną  nr  345/6.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Franciszka Chwast działkę ewid. nr 345/6 
o powierzchni 302 m� na okres 3 lat celem 
wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości 
na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLI/306/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie działki  ewid.  nr  2569 położonej w  
obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej  
w trybie bezprzetargowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie 1 w Szczawnicy przy 
ul. Sopotnickiej o powierzchni 1148 m� sta-
nowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną 
nr 2569.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Franciszka Mastalskiego działkę ewid. 
nr 2569 o powierzchni 1148 m� na okres 3 lat 
celem wykorzystywania dzierżawionej nieru-
chomości na cele rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLI/307/09
w sprawie  wydzierżawienia części działki 
ewid. nr 717/3.    

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej o 
powierzchni ogólnej 18 m� stanowiącej część 
działki ewidencyjną  nr  717/3  zabudowaną 
kioskiem handlowym.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz  
Pani Zofii Wiercioch prowadzącej działalność 
gospodarczą pod nazwą „Firma Gastronomicz-
na Zofia Wiercioch oś. Połoniny 5/18 34-460 
Szczawnica” część działki ewid. nr  717/3 po-
wierzchni ogólnej  18 m� na  okres 3 lat celem  
wykorzystywania dzierżawionej nieruchomości 
pod  działalność handlową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                            

Uchwała Nr XLI/308/09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości w trybie bezprzetargowym.

§ �
Wyraża się zgodę na  sprzedaż w  trybie 
bezprzetargowym z zasobu Miasta i Gminy 
Szczawnica udziału wynoszącego 1/2 w 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
działki ewid.zmod.nr 1276, 1274/3 i 1277/12 z 
obrębu 1 m. Szczawnica o powierzchni ogólnej 
wynoszącej 0.1630 ha położone w Szczawnicy 
przy ul. Zdrojowej, objęte księgą wieczystą 
nr NS1T/0001918/9 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg 
Wieczystych na rzecz współwłaściciela tj. 
Konfederacji Związków Zawodowych Górni-
ctwa w Polsce  Pl. Grunwaldzki 8-10 40-127 
Katowice.

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                 

Uchwała Nr XLI/309/09
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie działki  ewid.  nr  48 i 1/2 części działki 
ewid. nr 49 położonych w  obrębie Jaworki  
w trybie bezprzetargowym.

§ �
Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowę dzierżawy nieruchomości 
położonej w  obrębie Jaworki o powierzchni 
1.5017 ha stanowiącej działkę ewid. nr 48 
oraz1/2 część działki ewid. nr 49.

§ �
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz 
Pana Władysława Krzyśko działki ewid. nr 48 
oraz 1/2 część działki ewid. nr 49 o powierzchni 
1.5017 ha na okres 5 lat celem wykorzysty-
wania dzierżawionej  nieruchomości na cele 
rolnicze.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                           

Uchwała Nr XLI/310/09 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Szczawnica.

§  �
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Szczawnica, 
uchwalonego Uchwałą  Nr  60/IX/99  z dnia 
21 czerwca 1999 roku z późn. zmianami) w 
zakresie:
1. Tekstu studium odnoszącego się do stref 
uzdrowiskowych A, B, C wraz z korektą prze-
biegu stref Uzdrowiskowych A, B na rysunku 
studium, obejmujący obszar przedstawiony na 
załączniku graficznym Nr 1 - „Obszar 1”, 

2. Dla obszaru oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 1 - „Obszar 2” w problematyce 
określonej przepisami art. 10 ust.1 i ust.2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, wymienionej w preambule.

§  �
Granice opracowania zmiany studium zostały 
określone na załączniku graficznym Nr 1, sta-
nowiącym integralną część uchwały.

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLI/311/09 
w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań 
w zakresie wydatków inwestycyjnych prze-
kraczających rok budżetowy.

§ �
Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Miasto i 
Gminę Szczawnica zobowiązań w zakresie wy-
datków inwestycyjnych przekraczających rok 
budżetowy na realizację zadania polegającego 
na: „Organizacja i wdrożenie systemu selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica” do wysokości  1 440 000,00  zło-
tych brutto (jeden milion czterysta czterdzieści 
tysięcy złotych brutto).

§ �
Na realizację powyższego zadania zostaną  
zabezpieczone  środki finansowe w budżecie 
Miasta na 2010 rok, pochodzące z dochodów 
(własnych) budżetowych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLI/312/09 
sprawie zmian w budżecie miasta i gminy 
rok 2009.

§ �
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Szczawnica na rok 2009 w zakresie dochodów 
i  wydatków budżetowych zgodnie z załączni-
kami Nr 1 i 2. 

§ �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

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

Uchwała Nr XLI/313/09 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
finansowanie inwestycji pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii przez odbiorców 
indywidualnych i zbiorowych na terenie  
 miasta Szczawnica z użyciem instalacji 
solarnych”.

§ �
Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w roku budżetowym 2009 do 
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wysokości 3 473 662 zł (słownie: trzy miliony 
czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset 
sześćdziesiąt dwa złote) przy oprocentowaniu 
4,2% w skali roku z przeznaczeniem na zada-
nie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych 
na terenie miasta Szczawnica z użyciem insta-
lacji solarnych”, ujęte do realizacji w uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na 
rok 2009.

§ �
Okres karencji spłaty pożyczki nie przekroczy 
2-ch lat i nie będzie trwał dłużej niż  6 miesięcy 
od daty zakończenia zadania.

§ 3
Spłaty rat i odsetek będą zabezpieczone w 
budżetach lat następnych. Źródłem pokrycia 
zobowiązania spłaty rat i odsetek o jakim mowa 
w § 1 są dochody budżetu Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2010-2013.

§ 4
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do podjęcia czynności formalno 
– prawnych mających na celu wykonanie posta-
nowień Rady Miejskiej o zaciągnięciu pożyczki. 
Oświadczenie woli w zakresie zaciągnięcia 
pożyczki złoży: Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/271/09 z dnia 
29 kwietnia 2009r. w sprawie: zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na finansowanie inwestycji pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji poprzez wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii przez odbiorców 
indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta 
Szczawnica z użyciem instalacji solarnych”.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/314/09
w sprawie   ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli za usługi 
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

§ �
1.  Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych stałych niesegregowanych w 
wysokości  - 100,00 zł./m3 brutto
2.   Ustala    się górne stawki   opłat  za    odbiór 
odpadów   niesegregowanych : 
1)   gospodarstwa domowe :
a )  g o s p o d a r s t w o  j e d n o o s o b o w e                               
-   8,40 zł. miesięcznie brutto
b )  g o s p o d a r s t w o  d w u o s o b o w e                                 
- 12,00 zł. miesięcznie brutto
c )  g o s p o d a r s t w o  t r z y o s o b o w e                                  
- 18,00 zł. miesięcznie brutto
d )  g o s p o d a r s t w o  c z t e r o o s o b o w e                              
- 24,50 zł. miesięcznie brutto
e )  g o s p o d a r s t w o  p i ę c i o o s o b o w e                               
- 31,00 zł. miesięcznie brutto

f) gospodarstwo sześcioosobowe i więcej                
- 37,00 zł. miesięcznie brutto
2) Sanatoria, domy wczasowe, pensjonaty:   7,00 
zł /łóżko/ miesięcznie brutto
3) Kwatery prywatne: 5,00 zł /łóżko/ miesięcz-
nie brutto
3. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpa-
dów niesegregowanych ze sklepów, punktów  
gastronomicznych, zakładów pracy i pozo-
stałych podmiotów gospodarczych  - 100,00 
zł./m3 brutto

§ �
1.  Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych stałych segregowanych w 
wysokości   - 50,00 zł./m3  brutto
2.  Ustala    s ię   górne s tawki   opłat 
za    odbiór odpadów   segregowanych :  
    1) gospodarstwa domowe : 
a )  g o s p o d a r s t w o  j e d n o o s o b o w e                                  
-   4,20 zł. miesięcznie brutto
b )  g o s p o d a r s t w o  d w u o s o b o w e                                    
-   6,00 zł. miesięcznie brutto
c )  g o s p o d a r s t w o  t r z y o s o b o w e                                     
-   7,80 zł. miesięcznie brutto
d )  g o s p o d a r s t w o  c z t e r o o s o b o w e                                  
-   9,60 zł. miesięcznie brutto
e )  g o s p o d a r s t w o  p i ę c i o o s o b o w e                                 
-  10,80 zł. miesięcznie brutto
f) gospodarstwo sześcioosobowe i większe  -  
12,00 zł. miesięcznie brutto
2) Sanatoria, domy wczasowe, pensjonaty:  
3,60 zł /łóżko/miesięcznie brutto
3) Kwatery prywatne: 2,50 zł /łóżko/miesięcz-
nie brutto
3. Ustala się górne stawki opłat za odbiór od-
padów segregowanych ze sklepów, punktów 
gastronomicznych, zakładów pracy i pozo-
stałych podmiotów gospodarczych   - 50,00 
zł./m3 brutto

§ 3
1. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych wraz ze zrzutem na 
oczyszczalnię ścieków w wysokości - 27,00 
zł./m3  brutto

§ 4
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia.

§ 6
Traci moc uchwała Nr VII/36/07  Rady Miasta 
Szczawnica z dnia 22 marca 2007r. w   sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na 
terenie miasta Szczawnica (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 329 z dnia 09 
maja 2007r.  pod  pozycją  2216).
 

Uchwała Nr XLI/315/09
w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  Od-
prowadzania  Ścieków. 

§ �
Zatwierdza się „Regulamin Odprowadzania 

Ścieków”, zgodnie z załącznikiem do uchwa-
ły. 

§  �
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica.

§  3
Traci moc Uchwała Rady Miasta Szczawnica 
Nr XXXVII/230/2005 z dnia 29 grudnia 2005 
roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

§  4
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XLI/316/09
w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania 
Tablic Szalayowskich”.

§ �
W celu kontynuacji historycznego, unikatowego 
miejscowego obyczaju oznaczania szczaw-
nickich domów za pomocą Godeł - Tablic 
Szalayowskich przywraca się na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica tradycję ich nadawania.

§ �
Uchwala się regulamin nadawania Godeł 
-Tablic Szalayowskich stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XLI/316/09
w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania 
Tablic Szalayowskich”.

§ �
W celu kontynuacji historycznego, unikatowego 
miejscowego obyczaju oznaczania szczaw-
nickich domów za pomocą Godeł - Tablic 
Szalayowskich przywraca się na terenie Miasta i 
Gminy Szczawnica tradycję ich nadawania.

§ �
Uchwala się regulamin nadawania Godeł 
-Tablic Szalayowskich stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Szczawnica.

§ 4
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XLI/317/09
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 
i Gminy Szczawnica do zaciągnięcia zo-
bowiązania na sfinansowanie zadania pod 
nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”. 

§ �
Upoważnia się burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica do zaciągnięcia zobowiązania 
w łącznej kwocie 86 000 PLN. (słownie: 
osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) na 
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sfinansowanie zadania: „Internet w domach 
mieszkańców Szczawnicy” dla zapewnienia 
dostępu do Internetu osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w 
Mieście i Gminie Szczawnica od 01.01.2010r. 
do 31.12.2012r. w następujący sposób:
1) W roku budżetowym 2010 do kwoty 52 000 
PLN
2) W roku budżetowym 2011 do kwoty 17 000 
PLN
3) W roku budżetowym 2012 do kwoty 17 000 
PLN

§ �
Wysokość zobowiązania, o którym mowa w 
§1 nie może przekroczyć kwoty 86000 PLN, 
i zostanie zaciągnięte w przypadku uzyskania 
przez Miasto i Gminę Szczawnica dofinansowa-
nia zadania, o którym mowa w §1 ze środków 
Unii Europejskiej.

§ 3
Źródłem pokrycia zobowiązania określonego 
w §1 niniejszej uchwały będą dochody budżetu 
Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2010, 
2011, 2012.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Szczawnica

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

INFORMACJA DO UChWAŁ RADy 
MIEJSKIEJ PODJęTyCh NA XLI ZWy-
CZAJNEJ SESJI W DNIU 11 WRZEŚNIA 
2009 ROKU. 

Nr XLI/305/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie działki ewid. nr 345/6 
położonej w obrębie Szlachtowa w trybie 
bezprzetragowym. 
W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami,  uchwała Rady 
Miejskiej jest wymagana, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony za-
wierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. Działka nr 345/6 
jest położona w Szlachtowej, była dotąd wy-
dzierżawiana na cele rolnicze. Rada Miejska, 
na wniosek dotychczasowego dzierżawcy, 
zdecydowała w drodze uchwały o przedłużeniu 
dzierżawy na kolejne trzy lata.

Nr XLI/306/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie działki ewid. nr 2569 
położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. 
Sopotnickiej w trybie bezprzetargowym. 
Działka nr 2569 jest położona przy ul. Sopotni-
ckiej, była dotąd wydzierżawiana na cele rolni-
cze. Rada Miejska, na wniosek dotychczasowego 
dzierżawcy, zdecydowała w drodze uchwały o 
przedłużeniu dzierżawy na kolejne trzy lata.

Nr XLI/307/09 w sprawie wydzierżawienia 
części działki ewid. nr 717/3. 
Działka nr 717/3 jest położona przy ul. Głównej, 
zabudowana kioskiem handlowym. Rada Miej-
ska, na wniosek dotychczasowego dzierżawcy, 
zdecydowała w drodze uchwały o przedłużeniu 
dzierżawy na kolejne trzy lata.

Nr XLI/308/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości w trybie bezprze-
targowym. 
Rada  Miejska, na mocy ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami, jest uprawniona do 
wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy. Działki 
1276, 1274/3, 1277/12 są położone przy ul. 
Zdrojowej. Z wnioskiem o nabycie nierucho-
mości wystąpił jej współwłaściciel (drugim jest 
Miasto i Gmina) tj. Konfederacja Zawiązków 
Zawodowych Górnictwa w Polsce. Sprzedaż 
nastąpi w trybie bezprzetargowym. 

Nr XLI/309/09 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie działki ewid. nr 48 i 1/2 
części działki ewid. nr 49 położonych w obrę-
bie Jaworki w trybie bezprzetargowym. 
Działki nr 48 i 49 są położone w Jaworkach i 
były dotąd wydzierżawiane na cele rolnicze. 
Dotychczasowy dzierżawca wystąpił o przedłu-
żenie dzierżawy na następne pięć lat, z zacho-
waniem rolniczego charakteru wykorzystania 
działek, na co Rada wyraziła zgodę, podejmując 
omawianą uchwałę.

Nr XLI/310/09 w sprawie przystąpienia do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczawnica. 
Zmiany Studium, które ma umożliwić uchwała, 
mają charakter punktowy, dotyczą między innymi 
dostosowania obszarów stref uzdrowiskowych 
zawartych w Studium do zapisów uchwalonego 
przez Radę Statutu Uzdrowiska. Uchwała nie jest 
równoznaczna z dokonaniem zmiany Studium, a 
jedynie stanowi podstawę do wszczęcia określonej 
przepisami szczegółowej procedury.

Nr XLI/311/09 w sprawie zgody na zacią-
ganie zobowiązań w zakresie wydatków 
inwestycyjnych przekraczających rok 
budżetowy. 
Uchwała została podjęta w związku z opraco-
waniem przez Urząd Miasta i Gminy wniosku 
o dofinansowanie projektu „Organizacja i wdro-
żenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica”.
Celem projektu, jest docelowe uporządkowanie 
gospodarki odpadami na terenie Szczawnicy, na 
co pozwolą pozyskane fundusze. 
Wniosek przewiduje między innymi zorganizo-
wanie na terenie Szczawnicy stałych  punktów 
do odbioru odpadów,  w tym odpadów wiel-
kogabarytowych, baterii i świetlówek,  sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon 
jak również zakup małych śmieciarek oraz 
pojemników na odpady komunalne.  
Uporządkowana gospodarka odpadami ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia estetyki-
miasta -  uzdrowiska.

Nr XLI/312/09 w sprawie zmian w budżecie 
miasta i gminy na rok 2009. 
Celem zmian budżetowych dokonanych po-
wyższą uchwałą, było uporządkowanie budżetu 
w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie 
z zapisami ujętymi w Informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica 
za I półrocze. 

Nr XLI/313/09 w sprawie zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie na finansowanie inwestycji pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wyko-
rzystanie odnawialnych źródeł energii przez 
odbiorców indywidualnych i zbiorowych na 
terenie miasta Szczawnica z użyciem insta-
lacji solarnych”. 
Ze względu na przedłużający się okres we-
ryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn: „Ograniczenie niskiej 
emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii przez odbiorców indywi-
dualnych i zbiorowych na terenie miasta 
Szczawnica z użyciem instalacji solarnych” 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica musiał 
zwracać się trzykrotnie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie o przesunięcie terminu 
podpisania umowy o zaciągnięcie pożyczki.                                              
Ostateczny termin podpisania umowy minął 
27.05.2009r. W dniu 10.06.2009 r, otrzymano 
decyzję z NFOŚiGW o przyznaniu dotacji na re-
alizację powyższego zadania. W związku z tym, 
wystąpiono jeszcze raz o przyznanie pożyczki 
do WFOŚiGW w Krakowie. Wniosek został 
zaakceptowany, wobec czego konieczne było 
podjęcie przez Radę kolejnej uchwały.  

Nr XLI/314/09 w sprawie ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
za usługi w zakresie usuwania i unieszkod-
liwiania odpadów komunalnych na terenie 
Miasta i Gminy Szczawnica. 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
rada gminy określa górne stawki opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych.
Dotychczas obowiązujące stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych zostały wprowadzone 
uchwałą Rady Miasta w  2007 roku. 
Na zmianę wysokości stawek miały wpływ 
następujące czynniki:    
Obowiązkowa opłata, wnoszona przez MZGK 
do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie 
1 tony odpadów na składowisku, w roku 2007 
wynosiła 15 zł, w  2008 roku została podnie-
siona do kwoty 75 zł, natomiast w 2009 roku 
wynosi 100 zł.
Ponadto, obecne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych nie odzwierciedlają postępują-
cych w ciągu dwóch lat inflacji, wzrostu cen 
paliwa, kosztów zatrudnienia itp. Przyjęcie od 
IV kwartału nowych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, pozwoli na pokrycie kosztów 
świadczonych usług i uniknięcie strat, do jakich 
niewątpliwie prowadziłoby pozostawienie opłat 
na dotychczasowym poziomie. 
                      
Nr XLI/315/09 w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu Odprowadzania Ścieków. 
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Regulamin odprowadzania ścieków przyjęty 
przez Radę, jest efektem długotrwałych prac i 
konsultacji, w których efekcie powstała wersja 
dokumentu akceptowana przez samorząd. Re-
gulamin określa zasady i warunki zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz wzajemne relacje 
pomiędzy usługodawcą a odbiorcą usług, w 
tym: poziom usług świadczonych przez usłu-
godawcę w zakresie odprowadzania ścieków, 
szczegółowe warunki i tryb zawierania umów 
z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu 
o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, wa-
runki przyłączenia do sieci, techniczne warunki 
określające możliwości dostępu do usług, spo-
sób dokonywania odbioru przez usługodawcę 
wykonanego przyłącza, sposób postępowania 
w przypadku niedotrzymania ciągłości usług 
i odpowiednich parametrów ścieków wpro-
wadzanych do sieci kanalizacyjnej, standardy 
obsługi odbiorców usług, a w szczególności 

sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany 
informacji dotyczących w szczególności zakłó-
ceń w odprowadzaniu ścieków.

Nr XLI/316/09 w sprawie przyjęcia „Regula-
minu nadawania Tablic Szalayowskich”. 
Regulamin nadawania Tablic Szalayowskich 
został przyjęty na wniosek Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu, który realizuje projekt mają-
cy na celu zachowanie i kontynuację tradycji 
zapoczątkowanej przez twórcę uzdrowiska 
Szczawnica Józefa Szalaya. W ramach projektu, 
nastąpiło już odnowienie części istniejących 
godeł – tablic Szalayowskiech. W Regulaminie 
zostały określone zasady nadawania nowych 
godeł. Godła historyczne i nowo nadawane, 
będą tworzyć Szlak Tablic Szalayowskich, 
stanowiący dodatkową atrakcję turystyczną 
Szczawnicy, propagującą i kontynuującą tę 
unikalną tradycję miasta. 

Nr XLI/317/09 w sprawie upoważnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica do 
zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie 
zadania pod nazwą „Internet w domach 
mieszkańców Szczawnicy”. 
Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły 
wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 
– 2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostę-
pie do Internetu 110 gospodarstw domowych 
o niskim stanie majątkowym i zakłada podłą-
czenie do Internetu na obszarach Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem 
zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem. Dofinansowanie zadań 
projektu wynosi do 85% kosztów kwalifiko-
wanych.

POSTęPy REALIZOWANyCh 
INWESTyCJI W RAMACh 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICh  
I KRAJOWyCh  

NA TERENIE MIASTA I GMINy 
SZCZAWNICA

PROJEKTY W TRAKCIE 
REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy euro-
pejskich z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013,  pozyskano dotację na dofinanso-
wanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja 
ujęć wody i rurociągów przesyłowych 
z elementami ochrony środowiska oraz 
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Szczawnicy”. Koszt całości zadania wynosi 
16 000 000,00 zł z czego pozyskano mak-
symalne możliwe dofinansowanie w wyso-
kości 8 000 000,00 zł. 

Obecnie trwają prace inwestycyjne na 
szczawnickich ujęciach wody. 

       

W ramach pozyskanych funduszy europej-
skich z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
pozyskano dotację na dofinansowanie przed-

sięwzięcia pn.: „ Kompleksowa rehabilita-
cja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej dla uzdrowiska Szczawni-
ca”. Koszt całości zadania wynosi ponad 
9 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   
– 65,68%
wkład własny gminy –– 34,32%

W rozstrzygniętym przetargu, wyłonionym 
wykonawcą została firma Ekomeks, z którą 
w dniu 3 września 2009r. Burmistrz Szczaw-
nicy Grzegorz Niezgoda podpisał umowę o 
wykonanie zadania.  Obecnie rozpoczęły się 
prace na ul. Kunie. W najbliższym czasie 
wykonawca przystąpi do robót budowlanych 
w innych rejonach Szczawnicy. Prognozo-
wany terminarz wymiany i rozbudowy sieci 
wodociągowej przedstawia się jak w tabeli 
poniżej. 

Powyższy harmonogram prac może ulegać 
zmianom z powodów niezależnych od wy-
konawcy. (np. warunki atmosferyczne). Ko-
ordynatorem prac związanych z wymianą 
sieci wodociągowej jest Dyrektor MZGK 
Zenon Kasprzak.  

W ramach rządowego programu „MOJE 
BOISKO – ORLIK 2012” Szczawnica 

pozyskała środki finansowe na budowę 
kompleksu boisk sportowych wraz z in-
frastrukturą. 

W ramach ww. inwestycji wykonane będzie:
1. Boisko piłkarskie, wymiary 30m 

x 62m
2. Boisko wielofunkcyjne (kosz/siat-

ka, piłka ręczna/tenis) 19,1m  x  
32,1m
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3. Budynek sanitarno-szatniowy, 
kubatura 237,91 m sześć.

4. Ogrodzenie, oświetlenie, instala-
cje, przyłącza wod. – kan.

Całkowity koszt realizacji inwestycji 
–1 300 000,00 zł
Środki pozabudżetowe-    50%
Obecnie trwają roboty budowlane. Przewi-
dywany termin zakończenia inwestycji to 
31 października 2009r.       

W ramach programu Współpraca Trans-
graniczna otrzymano dofinansowanie na 
realizację zadania pod nazwą:  „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejo-
nie Pienińskiego Parku Narodowego” 
W dniu 15 września Burmistrz Szczawnicy 
Grzegorz Niezgoda podpisał umowę z Mini-
strem Rozwoju Regionalnego działającym 
jako instytucja Zarządzająca dla Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 
na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej w rejonie Pieniń-
skiego Parku Narodowego”. Projekt złożony 
przez władze Szczawnicy w październiku 
2008r, został zaakceptowany do dofinan-
sowania końcem maja 2009r. a całkowita 
jego wartość wynosi 2 412 278,52 EURO 
(ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on budowę 
promenady spacerowej wzdłuż prawego 
brzegu Grajcarka wraz z elementami małej 
architektury. Znajdą się tam więc ławeczki do 
odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzew-
kami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki 
łączące obydwa brzegi Grajcarka. Promenada 
posiadała będzie zarówno część jezdną do 
domów znajdujących się przy niej oraz deptak 
przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. 
Partnerem Szczawnicy w ramach wniosku po 
stronie Słowacji jest Leśnica, na terenie której 
odremontowany zostanie Ośrodek Kultury. 
Stosowne umowy pomiędzy partnerami zo-
stały podpisane 25 września 2009r. 

W ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Działanie 3.3 a 
pozyskano dofinansowanie na realizację za-
dania pod nazwą ”Modernizacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawni-
cy”. Łączna wartość wniosku wynosi po-
nad 1 000  000,00 zł, z czego

Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%

Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na 
wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz remont elewacji, wymianie pokrycia 
dachowego, modernizacji sali kinowej, mo-
dernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji terenu 
po remoncie.
Obecnie trwają prace związane z przygoto-
waniem dokumentacji do przetargu. 

 W ramach rządowego Programu 
„Orlik PLUS” pozyskano środki na realizację 
zadania pn.: „Modernizacja i remont infra-
struktury związanej z ochroną środowiska 
na boisku sportowym i w jego obrębie z 
nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem 
klubu sportowego KS Jarmuta Szczawnica 
położonego w miejscowości Szlachtowa”.

Zakres  robót  obejmuje:

− wykonanie odwodnienia terenu przy 
boisku do piłki nożnej – 50m, 
− wykonanie chodnika przed trybuną 
– 80m2, 
− dostawę i montaż trybun metalowych pre-
fabrykowanych na konstrukcji metalowej 
przeznaczonych łącznie dla 262 osób  
− dostawę i montaż kolektorów słonecz-
nych do ciepłej wody użytkowej dla istnie-
jącego budynku szatni  
− wykonanie ogrodzenia – 210m, 
− wykonanie niwelacji murawy – 500m2.

Termin realizacji zadania: 60 dni od dnia 
podpisania umowy. 

ZŁOŻONE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 złożony został 
wniosek o dofinansowanie zadania pod na-
zwą: „ Odnowa centrum Wsi Jaworki”. 
Łączna wartość projektu wynosi ponad 
1 600 000, 00zł
Głównym celem projektu jest przywró-
cenie dawnych i nadanie nowych funkcji 
centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu 
turystycznego z okolic szlaków do centrum 
wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej 
Jaworek.
Wniosek nadal przechodzi etap oceny 
formalnej. Ostateczny termin ogłoszenia 
wyników konkursu  to 15 października 
2009r. 

W ramach Programu Współpraca Transgra-
niczna Polska – Słowacja – mikroprojekty 
- Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy złożył 
wniosek na dofinansowanie zadania pn.: 
„Wzmocnienie konkurencyjności pograni-
cza polsko-słowackiego na międzynarodo-
wym rynku turystycznym”. Wartość całego 
wniosku wynosi 50000 euro z czego:
Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja 
walorów przyrodniczych Miasta i Gminy 
Szczawnica poprzez publikację albumów 
i folderów, utworzenie strony interneto-
wej oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych 
miejscowości. 
W dniu 24 lipca 2009 r. Związek Euroregion 
„Tatry” zakończył ocenę formalną i kwali-
fikowalności wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów, w wyniku której projekt 
Szczawnicy znalazł się na liście wniosków o 
dofinansowanie mikroprojektów rekomendo-
wanych przez Euroregion „Tatry” do oceny 
technicznej (merytorycznej).

W ramach Programu Współpraca Transgra-
niczna Polska – Słowacja – mikroprojekty 
- Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy złożył 
wniosek na dofinansowanie zadania pn.: 
„Przenikanie kultur: polsko – słowacka 
wymiana środowisk twórczych”. Wartość 
całego wniosku wynosi 50000 euro z czego:
Dotacja – 47500 euro – 95% 
Wkład własny – 2500 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na 
terenie Szczawnicy cyklu imprez kultural-
nych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich 
i muzycznych oraz wystaw i wernisaży 
szczawnickich artystów. Dodatkowo w 
projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu 
umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp. 
W dniu 24 lipca 2009 r. Związek Euroregion 
„Tatry” zakończył ocenę formalną i kwali-
fikowalności wniosków o dofinansowanie 
mikroprojektów, w wyniku której projekt 
Szczawnicy znalazł się na liście wniosków o 
dofinansowanie mikroprojektów rekomendo-
wanych przez Euroregion „Tatry” do oceny 
technicznej (merytorycznej).

 Burmistrz Miasta i Gminy Szczaw-
nica Grzegorz Niezgoda końcem września br. 
złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w 
ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 tzw. 
„Schetynówka”, tym razem na przebudowę 
dróg, mostów i chodników we wsi Jaworki. 
 W ramach złożonego projektu 
pod nazwą ”Przebudowa węzła komunika-
cyjnego kierującego ruch do Rezerwatów 
„Homole”, „Biała Woda”, „Czarna Woda” 
oraz do Miasta Szczawnica” planuje się wy-
konanie m. in: remontu nawierzchni dróg i 
chodników na ul. Kościelna, Biała Woda, 
Czarna Woda i Pod Homolami, montaż 
barier ochronnych, remont elementów 
konstrukcyjnych mostu, przeniesienie przy-
stanku i budowę zatoki autobusowej oraz 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z 
wycinką drzew. Planowana inwestycja ma 
na celu zarówno poprawę bezpieczeństwa i 
płynności ruchu pieszego i samochodowego 
w centrum Jaworek jak również estetyzację 
miejsca odwiedzanego rocznie przez tysiące 
turystów i kuracjuszy. Planowany termin 
realizacji zadania to okres od kwietnia do 
sierpnia 2010r. 
 Przypomnijmy, iż w ramach tego 
samego programu początkiem tego roku Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał środki 
finansowe na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa węzła komunikacyjnego 
kierującego ruch do przejścia graniczne-
go polsko – słowackiego oraz do Miasta 
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Szczawnica”. Inwestycja zakończona 7 sierp-
nia obejmowała zakresem przebudowę skrzy-
żowania drogi powiatowej z drogą gminną 
przy wjeździe do Szczawnicy, 2 skrzyżowań 
dróg gminnych (ścieżka pieszo – rowerowa i 
droga prowadząca do przejścia granicznego) 
oraz remont mostu w Pieninach. 

 Władze Miasta i Gminy Szczaw-
nica złożyły wniosek w ramach funduszy 
unijnych, na poprawę organizacji selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie gminy Szczawnica. Projekt złożony 
został w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego działanie 7.3 
Gospodarka Odpadami a na zaciągnięcie 
zobowiązania finansowego na przyszłe lata 
z tego tytułu, szczawniccy radni jednogłoś-
nie wyrazili zgodę podczas ostatniej sesji w 
dniu 11 września 2009r. 
 Aby usprawnić i utrwalić system 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie 
miasta i gminy Szczawnica składany projekt 
przewiduje zakupienie m.in:  śmieciarki o 
dużej pojemności załadowczej, śmieciarki 
o małych gabarytach mogącej obsługiwać 
wąskie ulice, samochód kontenerowy – ha-
kowiec, pojemniki na odpady segregowane 
oraz materiały niebezpieczne dla środowiska 
takie jak: baterie, świetlówki, sprzęt elektro-
niczny czy opony.  
Prowadzenie gospodarki odpadami na tere-
nie miasta i gminy Szczawnica to zadanie 
trudne ze względu na zmienne ilości odpa-
dów związane z sezonowością ruchu tury-
stycznego. Szczawnica z roku na rok przyj-
muje coraz więcej turystów, a co za tym 
idzie w miejscowości wytwarza się coraz 
więcej odpadów. W roku 2007 Szczawnica 
wprowadziła program gospodarki odpadami 
polegający na ustaleniu tzw. „systemu za-
chęt” poprzez ustalenie ryczałtowej odpłat-
ności za wytworzone odpady i ich odbiór 
oraz segregację odpadów. Zgodnie z tym 
systemem ten kto segreguje odpady ponosi 
odpłatność o 100% niższą niż ten, który tej 
segregacji nie prowadzi. 
Właściwa gospodarka odpadami, przyczy-
nia się do ochrony środowiska naturalnego. 
Wdrożenie w ramach tej gospodarki systemu 
selektywnej zbiórki odpadów umożliwi ogra-
niczenie wywożenia zmieszanych odpadów 
komunalnych i ponowne odzyskanie surow-
ców w wyniku recyklingu posegregowanych 
odpadów. Takie działania mają wpływ na 
poprawę stanu środowiska naturalnego. Jed-
nocześnie wdrożenie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów przyczynia się do obniżenia 
kosztów funkcjonowania całego systemu, 
zarówno dla gospodarstw domowych jak i 
firm i instytucji. Wynika to z faktu, iż koszty 
wywozu nieposegregowanych odpadów i 
ich składowania są wielokrotnie wyższe od 
kosztów związanych ze zbieraniem i wywo-
zem odpadów posegregowanych. Gospodarka 
odpadami przyczyniająca się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego w sposób oczy-
wisty tworzy pozytywny wizerunek miasta i 

gminy wśród osób tu wypoczywających. Ma 
to ogromne znaczenie dla rozwoju miasta 
i gminy Szczawnica , gdyż podstawą ich 
gospodarki jest turystyka.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złoży-
ły wniosek o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”,  finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach  Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, dzia-
łanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich 
zadań jak m.in.:

•	 Koszty dostępu do Internetu w 
gospodarstwach domowych ob-
jętych projektem maksymalnie 
przez okres 3 lat

•	 Dostarczenie, instalacja oraz 
serwisowanie sprzętu kompute-
rowego wraz z niezbędnym opro-
gramowaniem w gospodarstwach 
domowych wskazanych przez 
projektodawcę 

•	 Przeprowadzenie szkoleń z za-
kresu obsługi komputera oraz ko-
rzystania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans w 
dostępie do Internetu gospodarstw domo-
wych o niskim stanie majątkowym. Projekt 
zakłada podłączenie Internetu na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, wraz z 
dostarczeniem zestawów komputerowych z 
odpowiednim oprogramowaniem.

PLANOWANE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

 

Najwyższą ocenę, 100% punktów i pierwsze 
miejsce na liście wśród pozostałych uzdro-
wisk małopolski otrzymała Szczawnica w 
ramach oceny przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego złożonego Planu Rozwoju 
Uzdrowiska. Plan Rozwoju Uzdrowiska jest 
dokumentem opracowywanym i przyjmowa-
nym przez gminę uzdrowiskową, niezbędnym 
do ubiegania się o wsparcie ze środków Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013, w ramach osi 
priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kul-
turowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruk-
tury turystycznej, schemat B Inwestycje 
w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. 
W schemacie tym wspierane będą inwestycje 
związane z budową, rozbudową i renowacją 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie 
uzdrowisk. Podstawowym celem Planu jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której Szczaw-
nica będzie miejscem przyjaznym turystom i 
mieszkańcom, oferującym atrakcyjną ofertę 
turystyczno-uzdrowiskowo-wypoczynkową, 

wykorzystującym walory krajoznawczo-
przyrodnicze Pienin, dysponującym dużym 
potencjałem dla rozwoju turystyki, lecznictwa 
uzdrowiskowego i wypoczynku oraz stwarza-
jącym możliwości wszechstronnego rozwoju 
dla wszystkich jego mieszkańców. 
 Wszystkie uzdrowiska Małopolski 
chętnie skorzystały z szansy pozyskania 
dużych pieniędzy, jaką im stworzyły władze 
Województwa Małopolskiego. Ogłoszony 
konkurs ma charakter zamknięty i składa 
się z dwóch faz. Oceny przez Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego planu rozwoju 
uzdrowiska wraz ze wstępną oceną projektów 
w nim wymienionych i opisanych oraz skła-
dania pełnej dokumentacji projektów, które 
muszą być zgodne co do treści, zakresu robót 
i harmonogramu z opisanymi w ocenianej 
wcześniej karcie tytułowej. 
 Władze Miasta i Gminy Szczawni-
ca wspólnie z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko 
Szczawnica S.A starają się o pozyskanie 
łącznego dofinansowania w kwocie ponad 
8 375 000, 00 zł na realizację dwóch pro-
jektów.  Pierwszy z nich pod nazwą „Rewi-
talizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego 
w Szczawnicy wraz z elementami małej 
architektury uzdrowiskowej” zakłada rewa-
loryzację istniejących obiektów znajdujących 
się na terenie Parku oraz wzbogacenie ich o 
nowe elementy przestrzenne takie jak np.: 
altano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, 
karuzele, kaskady wodne, staw czy rabaty 
kwiatowe. Głównym elementem, do którego 
nawiązuje nowa kompozycja alejek to tzw. 
„koło zabaw” w centralno-wschodniej części, 
w której zlokalizowane były główne atrakcje 
Parku Dolnego. Nowa kompozycja ma rów-
nież kształt koła i skupia szereg zróżnicowa-
nych atrakcji. Koncepcja uwzględnia obecne 
zadrzewienie parku i pozostałości dawnego 
układu. W nawiązaniu do dawnych funkcji 
„koła zabaw” wprowadzono elementy do 
niego przylegające, takie jak placyk z altano-
kawiarnią czy karuzelę. Koncepcja rewalory-
zacji Parku Dolnego ma na celu przywrócenie 
jego świetności i znaczenia poprzez szereg 
zabiegów. Konserwacja obejmuje istniejący 
drzewostan oraz zabytkowe obiekty architek-
toniczne. Koncepcja projektowa przewiduje 
nowy układ kompozycyjny alejek spacero-
wych, nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz 
nowe obiekty infrastruktury technicznej, 
małej architektury, oświetlenia i iluminacji 
wzbogacające program parku. Wprowadzo-
ne nowe elementy oraz nowa lokalizacja i 
aranżacja istniejących obiektów parkowych, 
zwłaszcza pomników ma na celu integracje i 
uporządkowanie przestrzeni parku. Wartość 
projektu wynosi łącznie 4 500 000, 00 zł z 
czego wnioskowana kwota dofinansowania 
to 3 375 000,00. 
Drugi z projektów pod nazwą „Rewitalizacja 
Pl. Dietla oraz promenady spacerowej do 
pijalni wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody 
mineralnej” polega na zagospodarowaniu 
uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, któ-
rego centralnym miejscem jest plac Dietla. 
W skład projektu wchodzi zagospodarowa-
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nie odcinka górnego – od placu Dietla do 
ZPR wraz z przebudową samego placu oraz 
odcinka dolnego od ZPR do ulicy. W części 
pierwszej (plac Dietla – Zakład Przyrodo-
Leczniczy) przewiduje się modernizację 3 
768 m2 nawierzchni placów i ciągów pie-
szych wraz z modernizacją fontanny w cen-
tralnej części placu. Fontanna uzyska zupełnie 
nową formułę nawiązującą stylistycznie do 
architektury placu i otaczających go bu-
dynków. Dodatkową atrakcją podkreślającą 
zarówno architekturę samej fontanny, jak i 
kompozycję całego placu będzie jej nocna 
iluminacja. Niewątpliwą atrakcja będzie także 
tzw. sztuczna rzeka wraz z wodospadem, 
która nada tej przestrzeni niepowtarzalny 
charakter. Dla jej stworzenia zostanie wy-
korzystany istniejący ciek wodny i poprzez 
stworzenie nowego koryta wraz ze specyficz-
nym ukształtowaniem stworzony zostanie 
ciekawy element kompozycyjny całej prze-
strzeni. Kolejnym elementem kształtowania 
przestrzeni będzie gruntowna modernizacja 
pijalni wody mineralnej, która w obecnym 
kształcie zupełnie nie pasuje do otoczenia i 
w żaden sposób nie nawiązuje do obowiązu-
jącego w tej części Uzdrowiska stylu. Stary 
pawilon zostanie rozebrany, a w to miejsce 
zostanie zbudowany nowy, otwarty pawilon 
z ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej. 
Całość prac w tej części uzupełni gruntowna 
modernizacja ciągów pieszych i wyposażenie 
ich w elementy małej architektury. Planuje się 
budową ok. 1 600 m2 żwirowych alejek wraz 
z elementami małej architektury (ławki, kosze 
na śmieci, oświetlenie, tablice informacyjne). 
Dodatkowo zmodernizowane zostaną schody 
na osi widokowej do Inhalatorium (ok. 350 
m2). Wartość projektu wynosi 7 000 000, 
00zł z czego planowane dofinansowanie to 
5 000 000, 00zł. 
 O środki pieniężne w ramach ogło-
szonego konkursu mogą ubiegać się wyłącz-
nie samorządy lokalne, zaś teren, na którym 
planowane są wszystkie inwestycje należy do 
spadkobierców hrabiego Adama Stadnickie-
go. Dlatego też, pomiędzy Miastem i Gminą 
Szczawnica i Przedsiębiorstwem Uzdrowisko 
Szczawnica S.A. zostanie podpisana umowa 
o użyczenie samorządowi terenu inwestycji 
w celu złożenia wniosków o dofinansowanie. 
Wkład własny, jaki należy zabezpieczyć w 
wysokości 25% wartości projektu zostanie 
wniesiony przez właścicieli terenu, czyli 
Uzdrowisko. Tylko dzięki współpracy Miasta 
z Uzdrowiskiem możliwe jest pozyskanie 
tych środków na poprawę wizerunku Szczaw-
nicy, na co Rada Miejska w Szczawnicy 
podjęła już stosowną uchwałę, jednogłośnie 
akceptując treść proponowanej umowy.  
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
wniosków, których termin złożenia mija 22 
grudnia 2009r.  . 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, działanie 5.2 przygotowywany jest  
wniosek o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Doskonalenie kwalifikacji kadry 

urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica”.  
Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom 
prawa realizowanego przez pracowników 
Urzędu, składany projekt zakłada organizację 
cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica oraz wdrożenie usprawnień zarządczych 
podnoszących jakość obsługi klienta. Obecnie 
czekamy na ogłoszenie konkursu w ramach 
tego działania. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki przygotowany jest już do złożenia 
wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzie-
ci i młodzieży w Mieści i Gminie Szczaw-
nica”. Łączny planowany koszt projektu 
wynosi 400 000,00 zł i jest on pokrywany w 
100% ze środków unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkol-
nych dla dzieci i młodzieży takich jak min.: 
zawody sportowe, wycieczki turystyczne, 

kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, 
konkursy wiedzy, nauka języków obcych. 
Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły 
znajdujące się na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica. 
W chwili obecnej wniosek oczkuje na ogło-
szenie konkursu w ramach którego będzie 
złożony. 

 W ramach funduszy z programu 
Współpracy Transgranicznej Euroregion 
Tatry, planowany jest wniosek na budowę 
poziomowego parkingu w Pieninach. W 
ramach projektu przewidywana jest przebu-
dowa istniejącego parkingu oraz utworzenie 
nad nim drugiej płyty na wysokości jezdni. 
Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną pasaże 
handlowo – usługowe oraz centrum informa-
cji turystycznej. Zrealizowana inwestycja w 
dużej mierze rozwiąże problem parkowania 
w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w 
rejonie Pienin. Planowany termin złożenia 
wniosku to listopad 2009r. 


