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LUTY 2013

Miasto i Gmina Szczawnica zajęła III miejsce w rankin-
gu przejrzystości gmin województwa małopolskiego orga-
nizowanego w pierwszej połowie ubiegłego roku. Fundacja 
Stańczyka przeprowadziła monitoring dostępu do informacji 
publicznej w urzędach gmin województwa małopolskiego 
na podstawie którego wytypowała gminy najbardziej przy-
jazne mieszkańcom i gościom ubiegającym się o informację 
publiczną dotyczącą działalności samorządu. Wyniki badań 
świadczą o tym, iż szczawnicki urząd posiada wysoki stan-
dard udzielania informacji publicznej a co za tym idzie jego 
działalność jest przejrzysta i łatwo dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych. Dodatkowym efektem tych działań jest 
m.in. publikacja pod tytułem „Przyjazny Urząd. Realizacja 
trybu wnioskowego dostępu do informacji publicznej w gmi-
nach województwa małopolskiego. Raport z monitoringu”. 
Raport zawiera omówienie problematyki prawa do informa-
cji, opis metodologii i przebiegu badania, wyniki monitorin-
gu, w tym ranking przejrzystości gmin.

Głównym źródłem informacji o działalności urzędu w 
Szczawnicy jest Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na 
oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl . Poza tym, 
najistotniejsze informacje publikowane są również comie-
sięcznie w dodatku samorządowym miesięcznika „Z doliny 

Szczawnica - Przyjazny Urząd Grajcarka”. Nie-
zależnie od tego, 
na każdy wniosek 
wpływający do 
urzędu, udzielana 
jest odpowiedź w 
ustawowym ter-
minie 14 dni. 

„Wszys tk ich 
mieszkańców i 
gości których 
interesują infor-
macje samorzą-
dowe lub którzy 
mają jakiekol-
wiek wątpliwości 
dotyczące pracy 
urzędu zachęcam 
do korzystania z 
prawa dostępu 
do informacji pu-
blicznej. W bardzo wielu przypadkach wyjaśnia to znaczące 
kwestie dementując nieprawdziwe i niepotrzebne domysły oraz 
komentarze o czym przekonali się już wielokrotnie wnioskują-
cy o udzielenie informacji” – przekonuje burmistrz Grzegorz 
Niezgoda. 

Szczawnica - Gmina 

przyjazna rowerzystom

Polskie towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyzna-
ło wyróżnienie dla Miasta i Gminy Szczawnica w konkursie 

„Gmina przyjazna ro-
werzystom” realizo-
wanym w ramach pro-
jektu „Rowerem przez 
Polskę 2012” 

Celem konkursu 
było uhonorowanie 
gmin sprzyjających 
turystyce rowerowej 
, które w swoich pla-
nach i działaniach 
uwzględniają potrzeby 
rowerzystów, zarów-
no mieszkańców jak i 
turystów odwiedzają-
cych.

Konkurs przepro-
wadzony został w 

kategoriach gmin a dokładnie dotyczył liczby mieszkańców 
tj. 10 tys. Do 50 tys. Do100 tys i powyżej 100tys. W ostat-
nich minionych latach Miasto i Gmina Szczawnica udzieliła 
wsparcia finansowego działającemu na jej terenie Klubowi 
Sportowemu „MTB Szczawnica”. Odnowiła istniejące sieci 
dróg i szlaki rowerowe. Dodatkowym atrybutem Szczawnicy, 
który miał istotne znaczenie w konkursie jest organizacja  od-
bywających się cyklicznie imprez sportowych o zasięgu mię-
dzynarodowym m.in. Międzynarodowy Duatlon Szczawnica, 
którego trasa przebiega po str. Pienińskiego parku Narodo-
wego oraz po Słowackiej stronie PINEAP-u, Powerade MTB 
Marathon Szczawnica odbywajacy się w latach 2008-2009, 
Diwerse Downhill Concest w 2010 roku oraz Carpathia MTB 
Venture w 2011 roku. 

„Jesteśmy dumni z wyróżnienia jakie zostało nam przyzna-
ne, jest ono wynikiem pracy i zaangażowania w tworzeniu i 
poszerzaniu nowych horyzontów przez  mieszkańców i wielu 
organizacji działających na terenie Miasta  i Gminy. Mamy 
nadzieję, że nasze długofalowe dotychczasowe działania do-
tyczące tworzenia i utrzymania infrastruktury dróg i szlaków 
turystycznych  pozwolą na tworzenie nowych możliwości  któ-
re zachęcą do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej na 
terenie Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek”- powiedział Bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda 
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Nagroda Starosty dla Zespołu 
im. Jana Malinowskiego

10 stycz-
nia 2013 
roku odbyło 
się spotkanie 
noworoczne 
organizowa-
ne corocznie 
przez staro-
stę nowotar-
skiego. Jest 
ono okazją 
nie tylko do 
podsumowa-
nia minionego roku i złożenia życzeń, ale również do podzię-
kowań za pracę na rzecz ziemi i mieszkańców całego powia-
tu. Wśród odznaczonych przez Starostę Krzysztofa Fabera za 
działalność na rzecz kultury znalazł się Zespół Regionalny 
im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy. Nagrodę z rąk staro-
sty odebrała Pani Aniela Krupczyńska, która razem z zespo-
łem wystąpiła na scenie z krótkim programem artystycznym. 
O nagrodę dla zespołu wnioskował radny powiatowy Tomasz 
Hurkała, który w uzasadnieniu napisał iż jest to jedyny zespół 
w powiecie który od 110 lat kultywuje tradycję na niezmien-
nym wysokim poziomie. Obecny na spotkaniu Burmistrz 
Grzegorz Niezgoda pogratulował nagrodzonym zapewniając 
o dalszej pomocy w działalności zespołu.  

Szczawnica, 29 stycznia 2013  r.
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny nie-

ograniczony przetarg na najem na okres 3 lat nieruchomości za-
budowanej punktem handlowym – bez wyposażenia – położo-
nej w Szczawnicy przy ul. Głównej wraz z częścią działki ewid. 
zmod. nr 1220/15 o powierzchni 0.0036 ha z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego  czynszu najmu przedmio-
towej nieruchomości wynosi  w tzw. sezonie tj. w miesiącach  
V,VI,VII,VIII i IX wynosi 1 832,52 zł + Vat / słownie jeden ty-
siąc osiemset trzydzieści dwa złote 52/100 groszy /

/ W pozostałych miesiącach czynsz najmu wynosił będzie 1 
219,51 zł miesięcznie /

Wadium wynosi 366,50 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświad-

czenia przez oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym lo-
kalu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Sza-
laya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Mia-
sta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 
8817 0000 2001 0000 0589 0106 dnia 21 lutego 2013 r. Przed 
przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wa-
dium oraz dowód tożsamości. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg za-
liczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w 
przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po za-
mknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami,Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Sza-
laya 103, pokój nr 15, tel. 18 26222-03.

Szczawnica, 01 lutego   2013 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na ta-

blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczaw-
nica.pl w terminie od 01 lutego 2013 r. do 21 lutego 2013 r. wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:  
- działka ewid. nr 1233/7 powierzchni 0.0097 ha zabudowanej 

kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 33 m2 
– bez wyposażenia – położona w Szczawnicy przy ul. Głównej 4 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na 
okres 3 lat,

- część działki ewid. nr 1151/2 o powierzchni 460 m2 poło-
żonej w Szczawnicy przy Alei Parkowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej na okres 3 lat,

- część działki ewid. nr 528/26 o powierzchni 3000 m2 poło-
żonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej na okres od 01.04.2013r. 
do 31.08.2013 r.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-
dawcy:

- działka ewid. nr 345/6 o powierzchni 302 m2 położonej w 
Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele rol-
nicze na okres 3 lat,

-  część działki ewid. nr 708/83 o powierzchni 5 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności kulturalnej, promocyjnej z wykorzystaniem po-
traw regionalnych na okres do 31 grudnia 2013 r.

- ¼ części działek ewid. nr 1772 i 1767 o powierzchni wy-
noszącej 183,5 m2 położone w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z 
przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.

Darmowy Parking 
w Szczawnicy dla Narciarzy

Narciarze korzystający ze stoków stacji narciarskiej Pale-
nica w Szczawnicy, od 1 lutego nie będą ponosić opłat za par-
kowanie samochodów przy dolnej stacji PKL. Nowy zarząd 
spółki wychodząc naprzeciw amatorom białego szaleństwa, 
podjął negocjacje i doszedł do porozumienia z dotychczaso-
wym dzierżawcą Klubem Sportowym „Jarmuta”. W dalszym 
ciągu porządkiem na parkingu i jego administracją zajmować 
się będą członkowie klubu sportowego, natomiast równowar-
tość dotychczas uzyskiwanych dochodów w sezonie zimo-
wym, rekompensować będzie PKL. Darmowy parking do-
stępny będzie jedynie w sezonie zimowym, w okresie letnim, 
z uwagi na fakt, że z tego miejsca korzystają nie tylko klienci 
Palenicy, parking będzie funkcjonował na dotychczasowych 
zasadach. Do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, Klub Spor-
towy Jarmuta uiści kwotę w wysokości 60 000 zł.

W poważnych ośrodkach narciarskich w cenie funkcjono-
wania stacji narciarskich wliczone są koszty dodatkowe np. 
w postaci funkcjonowania przy stacjach narciarskich parkin-
gów. Już 2007r. rozmowy na ten temat z PKLem zaowoco-
wały przekazaniem parkingu Polskim Kolejom. Niestety ów-
czesne osoby odpowiadające za PKL poddzierżawiły parking 
i w dalszym ciągu były pobierane opłaty. Mam nadzieję, że 
zmiany, które zachodzą na dzień dzisiejszy w organizacji 
PKLu będą miały pro klientowski kierunek, a takim niewąt-
pliwie jest ponoszenie kosztów parkingu przez właścicieli 
stacji narciarskiej.
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INWESTYCJE

Działka na sprzedaż
Do 01 marca można wpłacać wadium na konto Urzę-

du Miasta i Gminy Szczawnica  chcąc uczestniczyć w 
przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki miejskiej 
znajdującej się na granicy Szczawnicy i Szlachtowej. 
Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
powiatowej i posiada  media tj. wodociąg oraz  sieć ener-
getyczną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, działka położona jest 
w terenach usług, urządzeń turystyki, sportu i rekreacji. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 155 000 zł., a jej 
powierzchnia 0, 12 h tj.12 arów.Do tej pory działka była 
wykorzystywana przez Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, jako miejsce na magazynowanie niezbędnych 
materiałów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem 
dróg w Szczawnicy. W br. roku magazyny zakładu zo-
staną przeniesione w rejon obecnego wysypiska śmieci. 
„Przeznaczając działkę 534/13 do sprzedaży mam nadzieję, 
że zostanie zagospodarowana, jako miejsce idealne na nową 
inwestycję z zakresu ruchu turystycznego tj. nowy pensjonat, 
hotel itp. Miejsce z pewnością jest interesujące dla osób, 
które chciałyby w Szczawnicy zainwestować. Jego lokaliza-
cja spełnia wszystkie wymagania, a malownicze położenie w 
bezpośrednim sąsiedztwie z potokiem Grajcarek oraz łatwym 
dostępem z drogi powiatowej stwarza nieograniczone moż-
liwości zagospodarowania”- powiedział burmistrz Grzegorz 
Niezgoda

UMiG

od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi na-
bywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu.

Gmina nie zapewnia wskazania granic nieruchomości 

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.262 22-03 wew. 29.

 Szczawnica,  28 stycznia 2013r.       

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. 
U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwa-
ły nr XXVII/152/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
20.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza  
II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu mia-
sta i gminy  nieruchomości położonej w Szlachtowej przy ul. 
Łemkowskiej składającej się z:

niezabudowanej działki ewid. nr 534/13 z obrębu 
Szlachtowa położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkow-
skiej o powierzchni ogólnej 0.1200 ha, objętej księgą wie-
czystą nr NS1T/00104470/8

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 155.000,00  zł 
/słownie: sto pięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych/ + Vat

Wadium wynosi  15 500.00 zł/ słownie szesnaście tysięcy 
złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetar-
gu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek Vat w wysokości 23 %

Działka ewid. nr 534/13 położona jest w terenie dla któ-
rego nie ma ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego działka ta położona jest w 
projektowanych terenach usług i urządzeń turystyki, sportu 
i rekreacji. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o 
warunkach zabudowy. 

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem obciążenia lub 
zobowiązań i wolne jest od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 marca 2013 r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

I przetarg odbył się w dniu 07.12.2012 r.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu 

Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku 
n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia  01 mar-
ca 2013 r.. - z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki 
pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica 
najpóźniej w dniu 01.03.2013 r. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie ko-
misji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości, w przypadku osób prawnych - aktualny 

wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz 
właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te pod-
mioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygra-
ła przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. 
Wadium wpłacone 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 ustaloną jako na-
bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i termi-
nie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi 
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

     I N F O R M A C J A

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że obowiązek dbania o zwierzęta 
spoczywa na ich właścicielach.        
Psy bez opieki nie mogą stwarzać zagrożenia dla użytkowników dróg miejskich, traktów 
spacerowych i turystycznych.
Podstawa prawna art. 77 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. Nr 12 poz. 114 z 31.05.1971r. 
z póź. zm.), który stanowi „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze 
nagany”. 

 Biegające, bezpańskie psy będą wyłapywane  i oddawane do 
schroniska, skąd właściciele będą mogli odebrać psa za stosowną 
opłatą.  

 Równocześnie informuję, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
XXIX/179/2012 z dnia 29.11.2012r. opłata od posiadania psa wynosi 35,00 zł.                                                    

Z inicjatywy Miasta i Gminy 
Szczawnica, będzie zrealizowany 
wniosek, który dotyczy poprawy bez-
pieczeństwa ruchu turystycznego na 
ścieżce pieszo-rowerowej, łączącej 
centrum Uzdrowiska Szczawnica ze 
Słowacją. Gmina Szczawnica, Leśnica 
i Czerwony Klasztor współpracowa-
ły ze sobą dotychczas przy realizacji 
wielu projektów współfinansowanych 
środkami pochodzącymi z funduszy 
Unii Europejskiej. Przedstawiciele wy-
mienionych gmin odbyli szereg spo-
tkań mających na celu analizę istnieją-
cych potrzeb w zakresie infrastruktury 
turystycznej, w wyniku, których okre-
ślono ramy obecnego projektu, jako 
niezbędnego do rozwiązania problemu 
poprawy bezpieczeństwa na ścieżce 
służącej obsłudze zarówno rowerowe-
go jak i pieszego ruchu turystycznego 

wzdłuż przełomu Dunajca.
Podstawowym rezultatem projek-

tu będzie wzrost ruchu turystycznego, 
tym bardziej, iż modernizowana ścież-
ka pieszo-rowerowa już jest elemen-
tem całego systemu tras wokół Pienin 
a w przyszłości będzie elementem sys-
temu ścieżek podhalańskich łączących 
główne nadgraniczne pasma górskie i 
miejscowości wzdłuż nich położone. 
Wzrost ruchu turystycznego przyczyni 
się do poprawy atrakcyjności zarówno 
Polski jak i Słowacji, (ich regionów 
i miast w szczególności pogranicza 
Szczawnica – Leśnica - Czerwony 
Klasztor) poprzez zwiększenie ich do-
stępności, zapewnienie usług na odpo-
wiednim poziomie i bezpieczeństwie. 
Stworzy ona nowe miejsca pracy po-
przez zatrudnianie większej liczby 
osób a co za tym idzie - rozwijanie 

przedsiębiorczości. Dodatkowo będzie 
miała wpływ na znaczne pobudzenie 
aktywności gospodarczej po obu stro-
nach granicy, umożliwiać będzie orga-
nizację wielu wspólnych projektów w 
zakresie kultury, folkloru i turystyki.

„Dzięki współpracy z miastami, 
gminami partnerskimi, tworzą się 
nowe możliwości, perspektywy, polep-
szenia warunków ruchu turystycznego 
i nie tylko. Wspólnie realizowane cele, 
mają swoje zadowalające efekty, czego 
przykładem jest chociażby odbudowa-
na na nowo Promenada Spacerowa, z 
której walorów korzystają mieszkańcy 
i turyści. Jestem przekonany, że obec-
ny projekt spełni nasze oczekiwania i 
umożliwi poprawę ruchu turystycznego 
na ścieżce pieszo-rowerowej.”  - Po-
wiedział burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego 
na ścieżce pieszo-rowerowej


