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STYCZEŃ 2015

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 
LECHEM WAŁĘSĄ

Lech Wałęsa - symbol polskiej drogi do niepodległości z wi-
zytą w Szczawnicy.

W piątkowe popołudnie - 5 grudnia 2014r., w sali Miodo-
wej szczawnickiego hotelu Solar Spa, blisko 60. zaproszonych 
przez burmistrza Grzegorza Niezgodę gości, uczestniczyło w 
spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Lechem 
Wałęsą.

Były przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagro-
dy Nobla gościł w pienińskim kurorcie wraz z małżonką Da-
nutą na zaproszenie właściciela hotelu - Adama Wolframa. 
Mimo prywatnego charakteru wizyty były prezydent wyraził 
zgodę na udział w spotkaniu z przedstawicielami lokalnych 
władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji 
funkcjonujących na terenie miasta, a także z przedsiębiorcami 
i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na 
obszarze gminy.

W swoich wypowiedziach Lech Wałęsa nawiązał do czasów 
komunizmu, a także poruszył temat demokracji, wolności oraz 
współczesnej polityki kraju. Zwrócił uwagę na zasadność wpro-
wadzenia ograniczeń w zakresie sprawowania funkcji publicz-
nych: posła, senatora a także wójta (burmistrza, prezydenta) da-
nej gminy. Stwierdził, iż ograniczenie kadencyjności przyczyni 
się do zwiększenia dostępu do wykonywania mandatu posła i 
senatora oraz pełnienia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta) 
przez młodych, zdolnych i bardzo dobrze wykształconych lu-
dzi. Podczas spotkania były prezydent odpowiadał również na 
pytania zgłaszane przez zaproszonych gości. Udzielając odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące walorów Szczawnicy stwierdził: 
„Szczawnica to piękna okolica. Pan Bóg dał Wam tak piękne 
tereny. Natomiast nie podoba mi się tutejsza partyzantka w bu-
dowie. Psujecie to co zrobił Pan Bóg. (...) Pomyślcie jak upo-
rządkować to miejsce (...)”.

„Chciałbym serdecznie podziękować za to, że znaleźli Pań-
stwo czas, a tym samym, że wyrazili Państwo zgodę na udział w 
dzisiejszym spotkaniu. Ufam, że od tej pory Szczawnica stanie 
się częstym miejscem wypoczynku dla Szanownych Państwa. 
Pozwalam sobie mieć nadzieję, że kolejna wizyta w naszym 
uzdrowisku stanie się okazją do zorganizowania spotkania 

z większą liczbą mieszkańców, a zwłaszcza z ich młodszymi 
przedstawicielami - młodzieżą, dla której jest Pan symbo-
lem polskiej drogi do niepodległości” - dziękował burmistrz 
Szczawnicy.

W kolejnej części spotkania włodarz Szczawnicy - Grzegorz 
Niezgoda oraz Przewodniczący Rady - Kazimierz Zachwieja 
wręczyli parze prezydenckiej upominki: korale góralskie oraz 
kosz regionalnych specjałów. Kolejne okolicznościowe pre-
zenty na ręce Lecha Wałęsy złożyła delegacja Stowarzyszenia 
Flisaków Pienińskich, Pienińskiego Oddziału Związku Podha-
lan, a także przedstawiciele innych instytucji. Wyjątkowy po-
darunek w formie tryptyku wręczyła Aneta Węglarz - prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Z okazji 45. rocznicy 
pożycia małżeńskiego pary prezydenckiej, która minęła 8 listo-
pada 2014r., przekazała namalowany na szkle obraz autorstwa 
Anny Madei przedstawiający Lecha i Danutę Wałęsów w stro-
jach góralskich na tle pienińskiego krajobrazu.

Na zakończenie małżonka prezydenta - Danuta Wałęsa zło-
żyła wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, a także życzyła 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Po oficjalnej części spotkania zaproszeni goście mieli moż-
liwość wykonania pamiątkowych fotografii z udziałem prezy-
denta i jego małżonki.

Spotkanie prowadził Piotr Gąsienica - dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Szczawnicy, a oprawę artystyczną przygo-
towali i zaprezentowali członkowie kapeli „Białopotocanie”.

Następnego dnia w Solar Spa Lech Wałęsa wraz z małżonką 
Danutą wziął udział w uroczystym otwarciu Pienińskiej Uzdro-
wiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu im. Św. Ojca 
Pio. Władze samorządowe Szczawnicy reprezentowali bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Zachwieja. Przybyli także nasi duszpasterze 
szczawniccy: proboszcz parafii św. Wojciecha ks. dr Tomasz 
Kudroń oraz były proboszcz, ks. Franciszek Bondek. Wszyst-
kich gości oraz personel nowo powstałej placówki zdrowia po-
witał gospodarz i właściciel obiektów Solar SPA Adam Wol-
fram. 

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu kliniki przez 
ks. proboszcza Kudronia w asyście ks. kanonika Bondka, go-
ście udali się na zwiedzanie pomieszczeń zabiegowych.
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Wigilijne spotkanie szczawnickich 
samorządowców

W poniedziałek, 22 grudnia br. w Karczmie Pienińskiej 
w Szczawnicy odbyła się uroczysta Wigilia pracownicza, w 
której udział wzięli dyrektorzy i kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych Miasta i Gminy Szczawnica, pracownicy Urzędu 
oraz zaproszeni na uroczystą wieczerzę emerytowani pracow-
nicy szczawnickiego magistratu, wśród których nie mogło za-
braknąć burmistrzów poprzednich kadencji.

Życzenia świąteczne przybyłym gościom złożyli bur-
mistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda, przewodniczący 
Rady Miejskiej – Kazimierz Zachwieja oraz uczestniczący 
 w wieczerzy Proboszcz szczawnickiej parafii – ks. Tomasz 
Kudroń, który rozpoczął spotkanie wigilijną modlitwą.

„Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy. Staramy się wówczas, aby choć cząstka tej niepo-
wtarzalnej, domowej atmosfery zagościła wśród tych, z któ-
rymi spotykamy się codziennie wypełniając nasze zawodowe 
obowiązki. Coroczne spotkania wigilijne stały się istotnym 
elementem mocno wpisującym się w tradycje naszego zakładu 
pracy. W przededniu tak istotnych dla nas wszystkich Świąt, 
które niewątpliwie większość przeżywać będzie w gronie naj-
bliższych, okoliczność ta stała się miłą okazją, aby podzielić 
się poprzez symboliczne przełamanie opłatkiem swoją ser-
decznością i życzeniami (…)” – powiedział burmistrz Grze-
gorz Niezgoda 

Oprawę artystyczną spotkania przygotowali i zaprezento-
wali soliści z Zespołu Pieśni i Tańca JUHASY.

ŚWIĄTECZNE WIZYTY 
W SZCZAWNICKIM MAGISTRACIE

Pielęgnując tradycję świątecz-
nych spotkań burmistrz Szczawnicy 
– Grzegorz Niezgoda przyjmował w 
okresie przedświątecznym życzenia 
od dzieci i młodzieży z miejsco-
wych szkół i przedszkoli, a także 
od Zespołu Pieśni i Tańca JUHA-
SY, Warsztatów Terapii Zajęciowej 

PERŁA oraz od młodzieży ze świe-
tlicy profilaktycznej działającej na 
os. Połoniny.

Maluchy, zarówno z Miejskie-
go Przedszkola Publicznego jak i z 
Niepublicznego Przedszkola, zapre-
zentowały specjalnie przygotowane 
na tę okazję krótkie programy arty-

styczne, śpiewały kolędy oraz recy-
towały wiersze, wprowadzając tym 
samym radosny nastrój płynący z 
nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Na zakończenie wizyt wszystkie 
delegacje obdarowane zostały słod-
kimi upominkami oraz promocyjny-
mi kalendarzami ściennymi Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2015.
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Szczawnica, 23 grudnia   2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szc-
zawnica.pl w terminie od 23 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015  
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Mia-
sta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go:

- części działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0,0630 ha po-
łożonej w Szczawnicy  przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności parkingowej na okres  3 lat.

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- część działki ewid. nr 517  i 518 o powierzchni 0,5103 ha 

położona w Szlachtowej z przeznaczeniem na cele rolnicze na 
okres 3 lat

Szczawnica,  24 grudnia 2014 r.       

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II  przetarg 
pisemny nieograniczony  na dzierżawę na okres do 31.12.2017 r.  
nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1220/49 
o powierzchni  ok. 3000m 2 położonej w Szczawnicy przy ul. 
Głównej / obok Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica / z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i han-
dlowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przed-
miotowej nieruchomości wynosi  145.000,00 zł + Vat.

Wadium wynosi  14.500,00 zł
W okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. oraz od 15.12.2015 

r. do 28.02.2016 r. oraz od 15.12.2016 r. do 28.02.2017 r. a także 
od 15.12.2017 r. do 31.12.2017 r. w miejscu wskazanym przez 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica /w części zachodniej działki/ 
Miasto i Gmina Szczawnica zastrzega sobie prawo lokalizacji 
namiotu, w którym odbywać się będą imprezy kulturalne organi-
zowane przez Miasto i Gminę Szczawnica.

Podmiot który wygra przetarg obowiązany będzie do zawar-
cia umowy z Zakładem Energetycznym Rejon Nowy Targ na 
dostawę energii elektrycznej, zasilającej przedmiot dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z wa-

runkami przetargu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym wy-
raża zgodę na lokalizację namiotu . 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium, 
które należy wpłacić 

na konto Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica Bank Spół-
dzielczy w Krościenku 

Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 23.01.2015r. 
Dowód wpłaty wadium     

należy dołączyć do oferty.
Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w 

sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ 
Przetarg na dzierżawę działki 1220/49” pokój Nr 10 /sekretariat / 
do dnia 26.01.2015 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica Nieprawidłowe opisanie koperty zawierającej ofertę 
rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta złożona po terminie 
zostanie odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i 

adres jej siedziby
Datę sporządzenia oferty
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami prze-

targu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy 
Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu się w dniu 27.01.2015 

r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczaw-
nicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miejskiej w Szczawnicy. 
Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje licz-
bę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, 
otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożo-
nych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto 
Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone 
przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały 
zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie 
również w dniu 27.01.2015 r.

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fi-
zyczna lub prawna która przyjmie warunki wskazane w niniej-
szym ogłoszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową 
oraz przedstawi najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania 
wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prze-
targu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

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 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. 
Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03.

Rozbudowa szczawnickiego 
magistratu na ukończeniu

Trwają prace 
instalacyjne i wy-
kończeniowe w 
dobudowanej, no-
wej części Urzędu 
Miasta i Gminy 
Szczawnica, gdzie 
od II kwartału br. 
mieścić się będzie 
siedziba Miejsko 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecz-
nej, a także sala konferencyjna oraz pomieszczenia sanitarne 
i techniczno – magazynowe.

Projekt, na który szczawniccy samorządowy pozyskali 
70% dofinansowania realizowany jest w ramach Działania 6. 
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego  
i zdrowotnego Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007 – 2013.

W ramach inwestycji przewidziano ponadto wykonanie 
miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz dodat-
kowe stanowiska postojowe dla petentów magistratu. Głów-
ne wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do 
całego obiektu zlokalizowane będzie bezpośrednio od ul. Św. 
Krzyża.

Oddanie do użytku nowego skrzydła w znaczący sposób 
przyczyni się do podniesienia jakości i komfortu obsługi in-
teresantów. 
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Podatki i opłaty lokalne w pigułce
 
Pobór podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody własne gminy regu-

lowany jest przez następujące akty prawne: 
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 749 ze zm.)
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r (tekst jednolity Dz. U. 

z  2013 r. poz. 1381 ze zm.)
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Podatek nieruchomości
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieru-

chomości lub obiekty budowlane:
  1)   grunty;
  2)   budynki lub ich części;
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
użytkownikami wieczystymi gruntów;
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub 

ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu tery-
torialnego, jeżeli posiadanie wynika z zawartej umowy, lub bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania podatku od nieruchomości stanowi:
dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach 

kwadratowych,
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej – 2 %  ich wartości ustalonej na 1 stycznia roku podatkowego, a stanowiącej 
podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku,

dla budowli, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – określo-
na przez podatnika ich wartość rynkowa,

dla gruntów – powierzchnia rzeczywista tych gruntów w metrach kwadra-
towych

Stawki podatku od nieruchomości uzależnia się od podstawy opodatko-
wania. Stawka podatku od budowli określona jest procentowo, zaś  od budynków 
i gruntów – kwotowo.  Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 
danej gminy ustalają w formie uchwały rady gmin, przy zachowaniu górnej granicy 
ustawowej granicy ustawowej, corocznie podwyższanej rozporządzeniem Ministra 
Finansów. Stawki określane przez radę gminy nie mogą być jednak niższe niż 50 
% górnych granic stawek ustawowych, ani też tych granic przekraczać. W praktyce 
najczęściej rady gminy uchwalają stawki zbliżone do stawek maksymalnych. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla Miasta i Gminy 
Szczawnica pozostaje na niezmienionym poziomie od 2013 roku i jest 
określona Uchwałą  Nr XXIX/177/2012  Rady Miejskiej w Szczawni-
cy z dnia 29 listopada 2012 r. 

\W zakresie podatku od nieruchomości obowiązują odrębne procedury dla 
osób fizycznych i osób prawnych. a) osobom fizycznym podatek ustala w dro-
dze decyzji organ wykonawczy gminy  właściwy ze względu na miejsce położenia 
nieruchomości. Płacą one podatek ratalnie w czterech równych ratach płatnych do:  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoby fizyczne mają obo-
wiązek złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 
dni od dnia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zdarzenia mające-
go wpłwy na wysokość opodatkowania w danym roku.

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
obowiązane są składać w terminie do 15 stycznia właściwemu miejscowo organowi 
gminy deklaracje na dany rok podatkowy oraz wpłacać – bez wezwania – obliczo-
ny w deklaracji należny podatek na rachunek właściwej gminy za poszczególne 
miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

 2. Podatek rolny
Podatnikami podatku rolnego  osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicie-
lami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych 
lub też posiadaczami tych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 
 lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasy-
fikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki  rolne lub jako grunty 
zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z przedmiotu opodatkowania 
tym podatkiem ustawodawca wyłączył natomiast grunty zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Łączna powierzchnia 
gruntów musi przekraczać 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Mniejsza powierzch-
nia podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, bez względu  
na to, jak ten grunt jest wykorzystywany. Podstawę opodatkowania podatkiem 
rolnym stanowi:

dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana 
na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewiden-
cji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 

dla pozostałych gruntów - liczba hektarów rzeczywistych wynikająca z ewi-
dencji gruntów i budynków.

Stawki podatku rolnego wyliczane są na podstawie cen skupu 
żyta ogłaszanych przez Prezesa GUS w formie komunikatu zamiesz-
czonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor 
Polski. Jest to średnia cena obliczana za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedniego. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stawka 
ta wynosi – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha gruntów pozostałych  
–  równowartość pieniężną 5 q żyta.

Kompetencje do ustalania niższych stawek podatku rolnego niż określone 
przez prezesa GUS posiada w obrębie danej gminy jej organ stanowiący czyli rada 
gminy. 

Ustawa przewiduje również liczne zwolnienia zarówno przedmiotowe (np. 
użytki rolne klasy V i VI, grunty położone w pasie drogi granicznej,  grunty orne, 

łąki i pastwiska objęte melioracją) jak i podmiotowe (np.  uczelnie, szkoły, jednost-
ki badawczo-rozwojowe) oraz ulgi (np. górska, inwestycyjna). 

Wysokość podatku rolnego dla osób fizycznych ustalana jest przez 
organ podatkowy w drodze decyzji na podstawie złożonej przez po-
datnika informacji.

Podatek leśny 
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, 
samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi lasów lub też posiada-
czami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.  

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym podlegają lasy, z 
wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż 
działalność leśna, którą - w rozumieniu ustawy o podatku leśnym - jest działal-
ność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony 
i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, 
gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, 
choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprze-
daż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, 
wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 

Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna 
obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena ta jest publiko-
wana w komunikacie prezesa GUS i ogłoszona w Monitorze Polskim.

Ustawa przewiduje zwolnienia z podatku leśnego lasy z drzewostanem do 
40 lat. 

Wysokość leśnego dla osób fizycznych ustalana jest przez organ 
podatkowy w drodze decyzji na podstawie złożonej przez podatnika 
informacji.

Podatek od środków transportowych
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 

12 ton,
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  

niż 12 ton,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i 
poniżej 12 ton,

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

autobusy
Podatnikami podatku od środków transportowych są  osoby fizyczne, osoby 

prawnych  oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na 
które zarejestrowany jest dany środek transportu. Jeżeli środek transportu sanowi 
współwłasność to  obowiązek podatkowy obciąża solidarnie wszystkich współwła-
ścicieli. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych 
jest gmina, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba 
podatnika. 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Rada 
Gminy w drodze uchwały, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka 
transportowego nie może przekraczać stawki maksymalnej ustalanej corocznie 
przez Ministra Finansów. Minister Finansów w drodze obwieszczenia określa także 
corocznie stawki minimalne. Jeżeli dla poszczególnych rodzajów pojazdów stawki 
minimalne są wyższe od stawek przyjętych uchwałą, to wówczas zastosowanie mają 
stawki ustawowe. 

Obowiązek podatkowy, od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zareje-
strowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
środek transportowy został nabyty.

Podatek jest płatny bez wezwania w dwóch równych ratach: do 
15 lutego i 15 września każdego roku. 

Podatnicy winni składać także w terminie do dnia 15 lutego właściwemu or-
ganowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany 
rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli 
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Aktualnie obowiązujące stawki podatku od środków transporto-
wych dla Miasta i Gminy Szczawnica określone zostały uchwałą Nr 
XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 
2012 r.

Opłata od posiadania psów
Opłata od posiadania psów wprowadzana jest w drodze uchwały. Podmiotami, 

na których ciąży obowiązek ponoszenia opłaty od posiadania psów są wyłącznie 
osoby fizyczne.  Wysokość opłaty na terenie Miasta i Gminy Szczawnica określa 
uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 
r i wynosi 35 zł od jednego psa. Zgodnie z uchwałą j/w opłata od posiadania 
psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 lutego roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 
dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku uiszczenia opłaty, w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza 
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obo-
wiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające 
ten obowiązek.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zwolnienia w opłacie od 
posiadania psów. W myśl art.18 a ust.2 ustawy opłaty nie pobiera się od: 

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsular-
nych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów 
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) - z tytułu posiadania 
psa asystującego;

osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania 
nie więcej niż dwóch psów.

Opłata uzdrowiskowa
Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających 

dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkole-
niowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status 
uzdrowiska za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty 
określa, w drodze uchwały, rada gminy. Zgodnie z obowiązującą  uchwałą  Nr 
XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 
2011 r wysokość opłaty uzdrowiskowej nt. Miasta i Gminy Szczawnica wynosi 3 
zł od osoby, za każdy dzień pobytu. Obowiązek uiszczenia uchwały uzdrowiskowej 
powstaje z chwilą zakwaterowania. Osoby od których należna jest opłata uzdrowi-
skowa zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu 
pobytu przed wykwaterowaniem. Zgodnie z uchwałą j/w opłata pobierana jest w 
drodze inkasa. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej świadczące usługi 
w zakresie zakwaterowania. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci obo-
wiązani są wpłacać w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym pobrano opłatę uzdrowiskową. 

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od: 
pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi 
na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

od osób przebywających w szpitalach;
od osób niewidomych i ich przewodników;
od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letni-

skowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo 
uzdrowiskową;

od  zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Opata targowa
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-

stek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach, przez, które należy rozmieć wszelkie miejsca, na których prowa-
dzona jest sprzedaż. (w szczególności ze stoisk, pojazdów samochodowych czy z 
ręki). Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich 
częściach. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy 
Szczawnica - zróżnicowaną w zależności od rodzaju sprzedaży – określa Uchwała 
Nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012 
roku. Ustawowym zwolnieniem z od opłaty targowej objęte są osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opo-
datkowania położonymi na targowiskach. Ponadto Rada Miejska w Szczawnicy, 
korzystając ze swych uprawnień wprowadziła dodatkowe zwolnienie przedmiotowe 
dla sprzedaży spełniającej warunki określone w Załączniku Nr 1 do uchwały j/w.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana popularnie „po-

datkiem śmieciowym” stanowi zryczałtowaną odpłatność za usługę odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych. Do ponoszenia opłaty są zobligowani 
właściciele nieruchomości, na których ciąży obowiązek zbierania odpadów do 
przeznaczonych do tego pojemników lub worków (których rodzaj i pojemność 
określa przyjęty uchwałą regulamin). Regulamin określa także częstotliwość od-
bioru wszystkich odpadów komunalnych.  W celu prawidłowego ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany był złożyć do dnia 31 marca 2013 r. deklarację o wysokości 
tej opłaty na wzorze przyjętym Uchwałą  Nr XXXIII/191/2013 Rady 
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. W przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Wysokość miesięcznej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica została 
określona Uchwałą Nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy 
z dnia 22 lutego 2013 r. Jako podstawę do ustalenia stawki przyjęto gospo-
darstwo domowe. Odrębną uchwałą Nr XXXIII/192/2013 z dnia 31 stycznia 2013 
Rada Miejska w Szczawnicy przyjęła terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnym, które przedstawiają się następująco:

za I kwartał do dnia 31 marca danego roku
za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku
za III kwartał do dnia 30 września danego roku
za IV kwartał do dnia 30 listopada danego roku
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Miasta i Gminy Szczaw-

nica odbywa się w zabudowie rodzinnej i wielorodzinnej raz w tygodniu zgodnie 
z poniższym harmonogramem: Poniedziałek ulice: Główna, Pienińska, Flisacka, 
Słoneczna, Widok, Wygon, Pod Sadami, Groń, Nad Grajcarkiem, Skotnicka, Al. 
Parkowa, Ogrodowa, Zielona, Kwiatowa, Park Dolny, Zyblikiewicza, Średniak;  
Środa ulice: Szalaya, Zdrojowa, Plac Dietla, Kowalczyk, Języki, Jana Wiktora, 
Zawodzie, Park Górny, Św. Krzyża, Połoniny, Bereśnik, Aleja 1 Maja; Czwartek 
ulice: Szlachtowska, Samorody, Maćka zza Ławy, Sopotnicka, Staszowa, Kunie, 
Szlachtowa, Jaworki, Partyzantów, Gabańka, Brzeg, Niterbarg; Piątek ulice: Osie-
dle XX-lecia i Osiedle Połoniny. Odbiór surowców wtórnych z terenu Miasta i 
Gminy Szczawnica odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Worki z 
segregowanymi odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców do granicy 
posesji z drogą miejską bądź powiatową do godz. 8. Zbiórka popiołu odbywa się 
w każdy drugi wtorek miesiąca.

Akty prawa miejscowego stanowiące o wysokości podatków i opłat lokalnych 
oraz wzory deklaracji podatkowych są dostępne na stronie internetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica.
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Na ostatniej już w 2014 roku, a trze-
ciej Sesji Rady Miejskiej nowej kadencji 
został przyjęty przez radnych miasta i 
gminy Szczawnica budżet na 2015 rok. 
Uchwała budżetowa jest aktem prawa 
miejscowego warunkującym prowadze-
nie gospodarki finansowej. Uchwała ta 
winna być podjęta przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, a w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach nie później niż 
do dnia 31 stycznia roku budżetowego.  
Przyjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2015 poprze-
dzał jej projekt, który był przedmiotem 
obrad wcześniejszych komisji Rady, a 
w swej konstrukcji obejmuje plan do-
chodów i wydatków budżetu opierający 
się zarówno na  założeniach makroeko-
nomicznych wynikających z polityki 
budżetowej państwa (np. wysokość sub-
wencji przyznawanych gminom, poziom 
inflacji) jak i uwarunkowaniach lokal-
nych determinujących wielkość docho-
dów własnych gminy (np. wysokość 
stawek podatków i opłat lokalnych po-
zostających na niezmienionym poziomie 
od roku 2013, wielkość dochodów wy-
nikających z wieloletnich umów dzier-
żawy czy też przewidywane wykonanie 
planu roku 2014 w zakresie pozostałych 
dochodów) oraz kierunki wydatkowania 
środków publicznych. 

Projekt budżetu na rok 2015 został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
zasadami budżetowymi i został pozy-
tywnie zaopiniowany przez właściwe 
Komisje Rady Miejskiej  oraz Regional-
ną Izbę Obrachunkową. 

Plan dochodów budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2015 został 
ustalony na poziomie 32.503.836 zł,  z 
czego dochody bieżące stanowią kwotę 
21.270.336 zł, natomiast wydatki ma-
jątkowe 11.233.500 zł. Wielkość do-
chodów budżetu wzrosła w stosunku 
do roku poprzedniego o 3,51 % co daje 
kwotę 1.103.354 zł., a głównymi źró-
dłami dochodów bieżących – podobnie 
jak w latach ubiegłych – są  subwencje 
ogólne obejmujące kwotę 6.230.571 zł 
co stanowi 19,17 % dochodów ogółem; 
wpływy z podatków i opłat lokalnych 
stanowiące 16,43 % planu dochodów i 

obejmujące kwotę 5.341.239 zł; dotacje 
celowe z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej  oraz zadań własnych 9,63 % 
tj. kwota 3.129.324 zł.  Istotną wielkość 
w planie dochodów stanowi część do-
chodów majątkowych, która pochodzi 
głównie ze środków zewnętrznych pozy-
skanych przez gminę i obejmuje środki 
na dofinansowanie projektów realizowa-
nych w ramach UE w wys. 5.824.500 zł 
tj. 17,92 % dochodów ogółem oraz dota-
cje celowe z budżetu państwa na zadania 
inwestycyjne w kwocie 3.422.000 zł – tj. 
10,53 %. 

Wielkość wydatków budżetowych 
przyjętych uchwałą budżetową na rok 
2015 ostatecznie ukształtowana została 
na poziomie 35.369.118 zł i jest wyższa 
od wielkości planowanych wydatków 
roku 2014 o kwotę 1.773.400 zł tj. 5,28 
%. Plan wydatków – podobnie jak do-
chodów – został opracowany w rozbiciu 
wydatki bieżące i majątkowe (inwesty-
cyjne). W gospodarce samorządu tery-
torialnego uwidacznia się on w klasyfi-
kacji według działów sprawozdawczości 
budżetowej (np. rolnictwo, transport, 
administracja publiczna, oświata i wy-
chowanie, gospodarka komunalna). Plan 
wydatków bieżących na rok 2015 zamy-
ka się kwotą 18.441.185 zł. Niezmiennie 
największą pozycję budżetu stanowią 
koszty oświaty, które pochłaniają 18,93 
% wydatków ogółem i stanowią kwotę 
6.694.329 zł. Część oświatowa subwen-
cji ogólnej pokrywa te wydatki zaled-
wie w 56,62 %. Niewystarczająca jest 
również wielkość dotacji przekazywa-
na na realizację zadań z zakresu opieki 
społecznej i corocznie można zauważyć 
wzrost dofinansowywania tych zadań ze 
środków własnych gminy. Jest to druga 
- co do wielkości -  pozycja wydatków 
bieżących stanowiąca w roku 2015 kwo-
tę 3.223.560 zł. 

Budżet roku 2015 stanowi kontynu-
ację rozwojowej polityki gminy, która 
przejawia się m.in. corocznym wzrostem 
wielkości planu wydatków majątko-
wych, które obecnie stanowią wielkość 
16.927.933 zł, co daje aż 47,86 % wy-
datków ogółem, podczas gdy np. w bu-

dżecie roku 2013 stanowiły one 27,24 % 
całości wydatków. Najważniejsze – w 
sensie wielkości – inwestycje realizowa-
ne są przy udziale środków pochodzą-
cych z budżetu UE i obejmują  budowę 
parkingu w Pieninach – kwota 5.080.000 
zł; płatność zrealizowane w roku 2014 
zadanie pn. „Rozbudowa systemu wodno 
– kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiskiej 
Beli jako element ochrony środowiska 
i budowania wspólnej oferty turystycz-
nej „ – kwota 4.850.000 zł; rozbudowa 
istniejącego budynku Urzędu MiG – 
kwota 760.000 zł.  Kontynuowane będą 
również zadania inwestycyjne z zakresu 
usuwania skutków klęsk żywiołowych 
m.in. odbudowa mostu na ul. Zawodzie, 
odbudowa nawierzchni na ul. Sielskiej w 
Szachtowej oraz ul. Widok, odbudowa 
zabezpieczenia ścieżki pieszo-rowero-
wej a także odbudowa zapadniętej kana-
lizacji deszczowej na parkingu w Pieni-
nach oraz ul. Widok – na łączną kwotę: 
3.630.000 zł. Nową – istotną pozycję w 
planie wydatków majątkowych - stanowi 
kwota 1.500.000 zł stanowiąca wydatek 
na wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego (zwiększenie posiadanych 
udziałów w spółce PPK) w związku z 
dofinansowaniem przez Miasto i Gminę 
Szczawnica rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej realizowanej przez PPK sp. z o.o. 
na terenie gminy.  W celu zabezpieczenia 
zrównoważonego rozwoju gminy, w bu-
dżecie roku 2015 zostały zabezpieczone 
także środki finansowe na wydatki zwią-
zane planami zagospodarowania prze-
strzennego w wysokości 127.427 zł. Z 
przedsięwzięć planowanych do realizacji 
w roku 2015 należałoby wymienić także: 
kontynuację budowy cmentarza komu-
nalnego w Szachtowej, rewitalizację za-
bytkowego cmentarza Szalayowskiego, 
modernizację  substancji mieszkaniowej 
gminy, regulację stanu prawnego nieru-
chomości (wykup działek),  projekt bu-
dynku komisariatu policji oraz ośrodka 
zdrowia. 

Budżet roku 2015 ma charakter defi-
cytowy. Planowany deficyt będący róż-
nicą  pomiędzy dochodami, a wydatkami 
w kwocie 2.865.282 zł zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek. 

 - Budżet roku 2015 jest budże-
tem „możliwości finansowych”, a mam 
nadzieję, że będzie również budżetem 
„potrzeb społecznych”. Rozbieżności 
pomiędzy nieograniczonymi potrzebami, 
a możliwością ich zaspokojenia przy do-
stępnych zasobach wymusza racjonalne 
gospodarowanie tymi zasobami, ale mam 
nadzieję, że wiele potrzebnych drobnych 
spraw zgłaszanych przez mieszkańców 
w spotkaniach bezpośrednich zostanie 
zrealizowanych – Grzegorz Niezgoda – 
burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 23 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II/4/2014 w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej.
Uchwała nr II/5/2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

III zwyczajna Sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 2014 r.
Uchwała nr III/6/2014 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Uchwała nr III/7/2014 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gmi-

ny Szczawnica na rok 2014.
Uchwała nr III/8/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 

Gminy Szczawnica.
Uchwała nr III/9/2014 Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
Uchwała nr III/10/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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Podziękowanie za współpracę
Tomasz Hurkała przez ostatnie osiem lat pełnił funkcję 

sekretarza Miasta i Gminy Szczawnica. Przez ten czas, bę-
dąc jednym z moich najbliższych współpracowników, dał 
się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w życie 
miasta i urzędu. Jako sekretarz 
starał się organizować pracę 
urzędu w sposób optymalny, 
jako urzędnik z zaangażo-
waniem starał się wypełniać 
swoje obowiązki, jako doradca 
starał się być pomocny. Doce-
niając zasługi Tomasza Hur-
kały zaproponowałem mu w 
2010 r. kandydowanie na rad-
nego Rady Powiatu Nowotar-
skiego. Wspierałem go wtedy, 
jak i przy kolejnych wyborach 
i liczę na to, że jako radny powiatowy będzie z pełnym za-
angażowaniem pracował na rzecz Miasta i Gminy Szczaw-
nica.

Od pewnego czasu, razem z Tomaszem dyskutowali-
śmy nad kierunkami naszej działalności i życia, które są na 
obecnym etapie naszej kariery zawodowej dla nas priory-
tetami. Moje priorytety są powszechnie znane - chcę nie-
zmiennie i z równym jak dotychczas zaangażowaniem pra-
cować na rzecz naszej gminy. Tomasz Hurkała miał prawo 
skupić się na innych celach i zdecydował się podjąć próbę 
samorealizacji w innym miejscu niż dotychczas zajmowa-
ny gabinet sekretarza MiG Szczawnica. To była wspólna 
decyzja, którą od pewnego czasu rozważaliśmy, dlatego 
podpisaliśmy rozwiązanie umowy o pracę na mocy poro-
zumienia stron.

Dziękuję Tomaszowi Hurkale za dotychczasową 
współpracę i życzę sukcesów i nowych, pasjonujących 
wyzwań zawodowych!

Grzegorz Niezgoda 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Wkrótce planowane jest rozpoczęcie budowy parkingu 
dwupoziomowego w Pieninach przy przystani flisac-
kiej wraz z obiektami usługowymi, w ramach projektu 

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast 
pogranicza polsko – słowackiego poprzez rozbudowę infrastruk-
tury turystycznej”. 

Postępowanie przetargowe na budowę parkingu ogłaszane 
czterokrotnie, dopiero za czwartym razem przyniosło zamie-
rzony efekt. Pierwsze trzy postępowania były unieważnianie z 
uwagi na wyższe ceny ofertowe potencjalnych wykonawców, 
biorąc pod uwagę zapewnione środki finansowe Inwestora. W 
dniu 8 stycznia 2015 r. podpisana zostanie umowa na wykonanie 
robót budowlanych z wykonawcą zadania, którym została firma 
WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe Spółka z 
o. o. z Łososiny Dolnej. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 
4 mln 4 tys. zł.

Wikar jest firmą znaną władzom miasta, a przede wszyst-
kim jego mieszkańcom z wykonawstwa ujęć i stacji uzdatniania 
wody na terenie Szczawnicy, a także niedawno wykonywanej 
inwestycji związanej z ujęciem i siecią wodociągową na Jawor-
kach.  

W ramach projektu przewidywana jest przebudowa istnieją-
cego parkingu znajdującego się  przy wjeździe na przystań koń-
cową spływu Dunajcem oraz utworzenie nad zewnętrzną częścią 
obecnego parkingu drugiej płyty na wysokości jezdni. W sumie 

przewidzianych jest 
217 miejsc parkingo-
wych dla samocho-
dów osobowych oraz 
16 dla autokarów. 
Dodatkowo wzdłuż 
drogi nad Dunajcem 
powstanie pasaż han-
dlowo – usługowy 
oraz centrum infor-
macji turystycznej na-
wiązujące swą architekturą do tradycyjnego stylu szczawnickie-
go. W ten sposób płyta parkingu osłonięta stylowymi budynkami 
w sposób naturalny wkomponuje się w krajobraz Szczawnicy.

Wykonawca ma czas do 31.08.2015 r. na wykonanie robót, 
natomiast do lipca powinny być jednak wykonane roboty w ob-
rębie płyty parkingu.

- W dniu 8 stycznia w restauracji „Grajcarek” w Pieninach 
podpiszemy umowę z wykonawcą. Chciałbym zaakcentować w 
ten sposób i przedstawić zaproszonym mieszkańcom jak wyglą-
dała bardzo trudna i żmudna droga do tego, aby znaleźć się w 
tym miejscu, aby w końcu wyłonić wykonawcę. Liczę, że na tym 
etapie skończą się kłopoty, a wyłoniony wykonawca jest firmą so-
lidną która zrealizowała na naszym terenie dwie trudne inwesty-
cje – Grzegorz Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Kontrola rewitalizacji Parku Dolnego zakończona 
Zakończona została kontrola związana z realizacją przez Miasto 

i Gminę Szczawnica projektu związanego z „Rewitalizacją uzdro-
wiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej 
architektury”. Dokonane w toku kontroli merytorycznej i finansowej 
ustalenia potwierdziły prawidłową realizację projektu i na tym czyn-
ności kontrolne przez Urząd Marszałkowski zostały zakończone i 
projekt został ostatecznie rozliczony.

Na rewitalizację Parku Dolnego Szczawnica otrzymała dofinan-
sowanie w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego w wyso-
kości 50 % wartości inwestycji, a pozostałe środki zapewnił partner 
projektu, którym było Uzdrowisko Szczawnica S A. Całość koszto-
wała 4,8 mln zł. 

W okresie jesieni 2013 roku zakończyła się rewitalizacja Parku, 
a w ramach inwestycji wytyczono nowe ścieżki spacerowe, na któ-
rych zastosowano nawierzchnię wodoprzepuszczalną typu „Han-
se Grand”. Konflikt pomiędzy samorządem a przedsiębiorstwem 
uzdrowiskowym sprowadzał się do braku akceptacji odbioru robót 
wykonanych przez firmę Budmex, a w szczególności odbioru na-
wierzchni alejek.  

- Zakończenie tego projektu było bardzo ważne, gdyż istniała oba-
wa, że Urząd Marszałkowski uznając, że popełnione zostały poważne 
błędy na etapie realizacji wezwie do zwrotu kosztów projektu. Takie-
go zagrożenia już nie ma i wszystkie rozliczenia zostały dokonane. 
Mam nadzieję, że nasz partner uzna ten fakt za dokonany i wspólnie 
skupimy się na utrzymywaniu Parku Dolnego i jego eksploatacji. 
Możemy również realizować kolejne przedsięwzięcia, a w przypadku 
naszego parku ulep-
szać jego wygląd i 
funkcje, które speł-
nia. Mam nadzieję na 
współpracę z Uzdro-
wiskiem Szczawnica 
i spadkobiercami. – 
Grzegorz Niezgoda 
– burmistrz Miasta i 
Gminy Szczawnica. 
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Sieć wodociągowa i stacja uzdatniania 
wody w Jaworkach - realizacja I etapu

Zgodnie z planem realizowana jest budo-
wa nowego ujęcia wody na potoku Czarna 
Woda w Jaworkach wraz ze stacją uzdat-
niania. Zrealizowano również nową sieć 
wodociągową w ramach ulic Czarna Woda, 
Kościelna oraz Pod Homolami. W ramach I 
etapu projektu będącego przedmiotem wnio-
sku zostało wykonanych łącznie 4.055 km 
głównej sieci wodociągowej z 78 przyłącza-
mi do budynków tj. dla ok. 300 osób. Wyko-
nany wodociąg pozwoli w przyszłości podłą-
czyć do nowej sieci kolejne obiekty.

Realizacja tego zadania jest konieczna ze 
względu na braki w infrastrukturze wodocią-
gowej. Dotychczas gospodarstwa domowe 
oraz obiekty turystyczne na terenie Jaworek 
zaopatrywały się w wodę z ujęć przydomo-
wych. Bardzo często - szczególnie w okre-
sach letnich - dochodziło do okresowych 
braków wody. Konieczne było wówczas do-
starczanie wody za pomocą beczkowozów. 
Sytuacja taka zasadniczo utrudniała rozwój 
infrastruktury i produktów turystycznych 
oraz radykalnie obniżała jakość życia na tych 
obszarach. Był to dość istotny problem, gdyż 
Jaworki rocznie odwiedzane są średnio przez 
ok. 350 000 turystów. Aby zmienić tę sytuację 
burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica złożył 
wniosek o środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika słowacka 2007-2013 po-
zyskując skutecznie dofinansowanie w wyso-
kości 3 350 2500,00 zł.Wykonawcą robót jest 
firma „ WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Transportowe Sp. z o.o. 33-314 Łososina 
Dolna 108, która wykonywała już wcześniej 
rozbudowę i modernizacje ujęć wody dla 

Szczawnicy. Obecnie przystąpiono do pro-
cedur odbiorowych technologii uzdatniania i 
funkcjonowania całości nowej infrastruktury.

„Jaworki i Szlachtowa to miejscowości tu-
rystyczne, gdzie podstawą prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej jest turystyka i rekre-
acja. Dzięki realizacji projektu poprawią się 
znacznie warunki socjalno bytowe mieszkań-
ców oraz przebywających gości, ale również 
uzyskamy możliwość dalszej rozbudowy bazy 
hotelowej i turystycznej w tych miejscowo-
ściach. Do tej pory rozwój taki był utrudnio-
ny ze względu na ograniczenia w dostawach 
wody. Jednoczesna realizacja kanalizacji sa-
nitarnej, która obejmuje większość mieszkań-
ców, zarówno Jaworek i Szlachtowej, to duża 
poprawa warunków zarówno bytowych dla 
samych mieszkańców, ale też na ekologię w 
tym rejonie, która ma kolosalne znaczenie w 
przypadku miejscowości turystycznych. Mam 
nadzieję, że duże problemy w zakresie zanie-
czyszczenia potoków, ale i samego Grajcar-
ka zostaną wyeliminowane i w najbliższym 
czasie dostrzec będzie można dużą poprawę” 
– mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz Nie-
zgoda.

Inwestycją, która już od dwóch lat jest realizowana etapowo, jest 
„Rewitalizacja kaplicy Szalayowskiej i cmentarza Szalayowskiego” 
położonego w centrum miasta. Na podstawie dokumentacji technicznej 
i pozwolenia konserwatorskiego uzyskanego w 2012 burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica przy wsparciu finansowym marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego zrealizował II etapy inwestycji.

W roku 2013 wykonane zostało odwodnienia kaplicy wraz z za-
bezpieczeniem fundamentów budynku, natomiast w 2014 roku została 
odnowiona elewacja oraz wymieniony dach. Łączne koszty w ostat-
nich latach to kwota 200 tys. zł, która pozwoliła zahamować procesy 
dalszej degradacji i poprawiła stan techniczny tego ważnego w historii 
szczawnickiego uzdrowiska zabytku.

W dniu 15.12. został złożony kolejny wniosek na 2015 rok i podjęte 
kolejne starania o pozyskanie środków finansowych, które mają umoż-
liwić wykonanie remontu całego wnętrza kaplicy, remontu schodów 
zewnętrznych wraz z wejściem do krypty. Po realizacji odnowienia 
wnętrza kaplicy będzie już możliwe wykorzystywanie obiektu do na-
bożeństw.

- Niestety, prace konserwatorskie są bardzo kosztowne i czaso-
chłonne, dlatego realizujemy tą inwestycję etapowo z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. Mamy opracowany kompleksowy projekt za-
gospodarowania cmentarza Szalayowskiego i zagospodarowania tego 
miejsca jako ogólnodostępnego „parku pamięci”. Jeżeli tylko w no-
wym programowaniu pojawi się możliwość sfinansowania tych prac ze 
środków unijnych to na pewno złożymy wniosek. Renowacja tego miej-
sca i przebudowa przyległego placu to projekt, który znacząco zmie-

niłby wizerunek cen-
trum Szczawnicy. Do 
tej pory próbowaliśmy 
nieskutecznie apliko-
wać o środki na re-
alizację tego zadania, 
ale może w nowej per-
spektywie finansowej 
nasze starania będą 
skuteczniejsze”- pod-
kreśla burmistrz Mia-
sta i Gminy Szczawnica 
Grzegorz Niezgoda.

Rewitalizacja kaplicy Szalayowskiej 
i cmentarza Szalayowskiego

Zrealizowane inwestycje - ulica Staszowa

Odbudowa uszkodzonego mostu żelbetowego nad potokiem 
Sopotnickim, odbudowa uszkodzonego korpusu ulicy, a także od-
budowa uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej to istotne za-
dania inwestycyjne zrealizowane dotychczas na ulicy Staszowa po 
intensywnych opadach atmosferycznych, które w maju 2014 roku 
dotknęły naszą gminę.

W ramach pierwszej inwestycji, po uprzedniej rozbiórce uszko-
dzonego mostu wykonanego z przepustów betonowych, odbudo-
wany został - zgodnie z posiadaną dokumentacją wykonawczą - 
most o długości 11,08 mb i szerokości 7,2 mb wraz z dojazdami. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 652.580 zł z czego kwota do-
finansowania stanowiła 463.589,00 zł natomiast pozostała cześć w 
wysokości 188.991 zł pokryta została ze środków budżetu Miasta i 
Gminy Szczawnica.

Kolejna inwestycja dotyczyła zabezpieczenia uszkodzonego 
korpusu drogi koszami siatkowo-kamiennymi na odcinku 72 mb 
biegnącym od nowo powstałego mostu do trzeciego mostu na uli-
cy Staszowa oraz montażu ławy fundamentowej pod istniejącymi 
koszami (łączna długość zabezpieczenia korpusu wyniosła 147 
mb). Koszt niniejszej inwestycji zamknął się kwotą 146.836 zł z 
czego kwota dofinansowania z budżetu państwa stanowiła 117.241 
zł natomiast udział środków własnych miasta w zadaniu wyniósł 
29.595,53 zł

W minionym roku na ulicy Staszowa odbudowano ponadto na-
wierzchnię z kostki betonowej wraz z ułożeniem studzienek ście-
kowych, a także zabezpieczono korpus drogi koszami siatkowo-
-kamiennymi na długości 67 mb (od pierwszego mostu na ulicy 
Staszowa do wybu-
dowanego mostu) 
oraz zamontowano 
barierę ochronną. 
Całkowity koszt 
zadania wyniósł 
138.490 zł w tym 
dofinansowanie z 
budżetu państwa 
101.602 zł oraz środ-
ki własne 36.888 zł
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Szczawnica błyszcząca  
tysiącem światełek

Mieszkańcy pienińskiego kurortu oraz licznie odwiedzają-
cy go kuracjusze i turyści, od początku grudnia mogą podzi-
wiać świąteczną iluminację miasta, która w tym roku prezen-
tuje się wyjątkowo okazale.

Różnego rodzaju podświetlane ozdoby świąteczne i lamp-
ki dodają blasku nie tylko centrum Szczawnicy, ale również 
innym ulicom miasta oraz sołectwom Szlachtowa i Jaworki, 
podkreślając tym samym urok i wyjątkowość Świąt Bożego 
Narodzenia.

Nowym, ciekawym elementem tegorocznej świetlnej opra-
wy jest wykonany przy wjeździe do Szczawnicy herb miasta 
oraz ozdobione świetlnymi wężami figury kwiatowe zlokali-
zowane w centrum miasta a także choinki, które rozbłysły w 
Szlachtowej i w Jaworkach.

„Co roku poszerzamy zakres wykonywanego miejskiego 
oświetlenia świątecznego, wzbogacamy jego formę, moderni-
zujemy i aranżujemy w nowych zestawieniach. O tegoroczny 
wystrój miasta zadbał Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Szczawnicy. Iluminacja świąteczna wykonana została 
z zastosowaniem technologii energooszczędnych diod LED, 
które zużywają mniej prądu niż tradycyjne żarówki, dzięki 
czemu są bardziej przyjazne dla środowiska.” – mówi bur-
mistrz Grzegorz Niezgoda

Zrealizowane inwestycje 
- ulica Maćka zza Ławy

„Odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej na dłu-
gości 400 metrów z przykanalikami i studniami ściekowymi 
wraz z odbudową nawierzchni na ulicy Maćka zza Ławy” to 
kolejne zadanie, na które miasto i gmina Szczawnica otrzy-
mało środki finansowe w ramach promesy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. 

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową – li-
niową na całej długości wraz z ułożeniem studni rewizyjnych 
i ściekowych. Na długości 400 mb ułożono nawierzchnię z 
płyt drogowych podwójnie zbrojonych a także zabezpieczono 
płytami ażurowymi fragmenty skarp przylegających do drogi.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 333.541 zł w tym 
kwota dofinansowania z budżetu państwa 220.000 zł nato-
miast pozostała cześć w wysokości 113.541 zł pokryta została 
ze środków budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.


