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KWIECIEŃ 2015

W pierwszych dniach kwietnia br. udostępniona została dla in-
teresantów oraz pracowników szczawnickiego magistratu klatka 
schodowa wewnątrz nowo wybudowanej części Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica. Główne wejście do budynku zlokalizowane 
zostało od ul. Św. Krzyża.

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych 
dniach ulegnie zmianie numeracja pokoi oraz lokalizacja niektó-
rych pomieszczeń biurowych. 

Dotychczasowe numery telefonów stacjonarnych oraz telefo-
nów wewnętrznych pozostaną bez zmian.

Przewidywany termin rozpoczęcia działalności Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w nowej części obiektu zapla-
nowany został na drugą połowę kwietnia br. 

Poniżej zamieszczamy opis lokalizacji poszczególnych po-
mieszczeń biurowych:

PARTER 
Pok.001 – Sala Konferencyjna / Sala Rady Miejskiej
Pok.006 - Referat Spraw Obywatelskich
Pok.007 - Urząd Stanu Cywilnego 
Pok.008- Pełnomocnik d.s. Informacji Niejawnych 
Pok.009- Referat Finansowo - Budżetowy i Podatków 
Pok.011 – Skarbnik Miasta i Gminy  
Pok.013 -Kasa 

I PIĘTRO 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pok.101 - Kierownik 
Pok.102 - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie, Pomoc Społeczna 
Pok.103 - Asystent Rodziny Pomoc Społeczna
Pok.104 - Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Do-

datki Mieszkaniowe 
Pok.105 - Mediacje, Psycholog, Księgowość
Pok.108 - Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komu-

nalnej i Środków Pomocowych 
Pok.109 - Referat Organizacyjno-Administracyjny /Kadry/
Pok.110 - Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komu-

nalnej i Środków Pomocowych
Pok.111 - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Pok.112 - Sekretarz Miasta i Gminy 
Pok.113 - Sekretariat
Pok.114 - Burmistrz Miasta i Gminy 
II PIĘTRO 
Pok.206 - Stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Spor-

tu; Referat Organizacyjno Administracyjny /Informatyk /; Referat 
Spraw Obywatelskich /Ewidencja Działalności Gospodarczej /

Pok.207- Referat Gospodarki Nieruchomościami Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska.

Udostępniono nowo wybudowaną część Urzędu
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APEL
W związku z nagminnym wypalaniem suchych 

traw w okresie wiosennym przypominamy, że 
zgodnie z § 63 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 
z 1992r Nr 92 poz. 460, z póź. zm./ i art. 45 Usta-
wy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody /Dz. 
U. z 1991 r. Nr 114 poz. 492 z póź. zm./, oraz 
art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991r. 
o lasach /Dz. U. z 2000r. Nr 56 poz. 679 tekst 
jedn./, - w lasach, na terenach śródleśnych, na 
obszarze łąk, torfowisk, pastwisk, nieużytków 
rolnych, pasów przydrożnych, szlaków tury-
stycznych i kolejowych lub w strefie oczeretów  
i trzcin, oraz w odległości do 100 m od gra-
nicy lasów, wypalanie wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślinnych  

jest ZABRONIONE !!! 

Początkiem marca br. Miasto i Gmina Szczawnica 
złożyło w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 
projekt budowlany Komisariatu Policji w Szczawni-
cy. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostanie 
on przeniesione wraz z dokumentacją projektową na 
rzecz Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie 
celem realizacji inwestycji.

Należy przypomnieć, iż zgodnie z podpisanym w 
2013 roku porozumieniem intencyjnym zawartym 
pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Komendą 
Wojewódzką Policji w Krakowie, miasto zobowiąza-
ło się do pokrycia kosztów punktowej zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego, tak aby możliwa 
była realizacja planowanej inwestycji. Ponadto zobo-
wiązało się do udzielenia pomocy finansowej z prze-
znaczeniem na opracowanie projektu budowlanego 
obiektu. Z kolei Komenda Wojewódzka zobowiązała 
się podjąć w 2014 roku działania w kierunku rozpo-
częcia budowy docelowej siedziby Komisariatu Poli-
cji z budynkiem garażu i parkingiem na przekazanych działkach, 
a całą inwestycję zakończyć do 31 grudnia 2015 r. tak, aby komi-
sariat mógł rozpocząć funkcjonowanie w nowym budynku od 1 
stycznia 2016 r.

„Miasto i Gmina Szczawnica wywiązało się ze zobowiązań za-
wartych w podpisanym porozumieniu intencyjnym. Pozostaje wie-

rzyć, że planowana przy ul. Skotnickiej inwestycja zostanie zreali-
zowana i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
pienińskiego kurortu, a przede wszystkim wpłynie na polepszenie 
warunków obsługi obywateli oraz na podniesienie standardu pra-
cy policjantów i pracowników cywilnych” – powiedział burmistrz 
Grzegorz Niezgoda.

Powstał projekt budowlany szczawnickiego Komisariatu Policji

Serdecznie zachęcamy Państwa do oddawania głosów na SZCZAWNICĘ 
(sołectwo Jaworki), która zakwalifikowała się do udziału w Konkursie „Po-
dwórko Nivea” Tegoroczna edycja Konkursu „Podwórko Nivea” przewiduje 
wybudowanie w 40 lokalizacjach w całej Polsce niepowtarzalnych placów za-
baw tzw.„Rodzinnych miejsc Zabaw”, w których rodzice i dzieci będą mogli 
wspólnie spędzać czas.

„Podwórko NIVEA” stanie się retro-nowoczesnym placem zabaw, który za 
pomocą zastosowanych elementów będzie odpowiadał na potrzeby dzieci w 
różnym wieku oraz nawiązywał do klasycznych zabaw, popularnych w czasach 
dzieciństwa współczesnych rodziców, takich jak: gra w klasy, skakanka lub za-
bawa na trzepaku.

W przypadku Miasta i Gminy Szczawnica plac zabaw planuje się wybu-
dować w Jaworkach, przy ul. Czarna Woda 9 (w bezpośrednim sąsiedztwie 
mieszkalnego budynku komunalnego). Elementy obecne w Rodzinnym Miej-
scu Zabaw zostaną przystosowane zarówno dla dużych jak i małych, co jesz-
cze lepiej pozwoli zintegrować rodzinę i zapewni jej niezapomniane przeżycia. 
Głosy można oddawać za pośrednictwem strony internetowej www.nivea.pl/
podworko

I tura głosowania internautów potrwa od 01 do 30 kwietnia 2015 r. i bę-
dzie miała na celu wyłonienie 20 Zwycięskich Lokalizacji spośród Lokalizacji 
biorących udział w Konkursie.

II tura głosowania internautów rozpocznie się 01 maja i potrwa do 31 
maja 2015 r. i jej celem będzie wyłonienie kolejnych 20 Zwycięskich Loka-
lizacji

Zwycięstwo w kon-
kursie zależy wyłącznie 
od ilości głosów odda-
nych na daną lokaliza-
cję, czyli tak napraw-
dę od zaangażowania 
lokalnej społeczności, 
dlatego jeszcze raz ser-
decznie zachęcamy do 
oddawania głosów na 
SZCZAWNICĘ.
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Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy 
na VII zwyczajnej sesji, 30 marca br.:            

- Nr VII/35/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obsza-
ru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe 
tereny zainwestowania, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

- Nr VII/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawni-
ca w trybie bezprzetargowym,

- Nr VII/37/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny,

- Nr VII/38/2015 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2015 – 2020, 

- Nr VII/39/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2015 roku do 30.04.2016 
roku.  

- Nr VII/40/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2015, 

- Nr VII/41/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Miasta  i Gminy Szczawnica. 

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.szczawni-
ca.pl w terminie od 31 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015  wy-
wieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i 
Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działki ewid. nr 528/17 o powierzchni 0,0059 ha położonej 

w Szczawnicy  przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec 
przydomowy  na okres 3 lat

- działki ewid. nr 305 o powierzchni 0.8972 ha położonej w 
Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze 
na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 0.0542 ha położo-
nej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 869/23 o powierzchni 0.0085 ha  po-
łożonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na 
posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 0.1363 ha położo-
nej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda na okres 3 lat z przezna-
czeniem na cele rolnicze.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Szczawnicy

W piątek 29.03.br. w sali Kina Pie-
niny odbyło się spotkanie z wykonaw-
cami Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Szczawnicy. Jest to kluczowy 
dokument o charakterze strategicznym, 
który określa niezbędne działania w za-
kresie redukcji niskiej emisji, ale także 
otwiera drogę do starania się o zna-
czące środki np. z Unii Europejskiej, 
na wymianę źródeł ciepła – także dla 
gospodarstw indywidualnych.

Pierwszym elementem rozmowy 
była próba diagnozy jakości powietrza 
w naszym Uzdrowisku. Dostępne są 
już pierwsze dane ze stacji monitoringu 
powietrza, którą na początku stycznia 
w naszym mieście zainstalował Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Środowi-
ska. Do tej pory przeprowadzono dwie 
serie badań i szczególnie druga – prowadzona pomiędzy 28 lutego, a 11 
marca - w mocno niesprzyjających warunkach atmosferycznych (inwer-
syjna, bezwietrzna pogoda) – pokazała, iż zajęcie się kwestiami zwią-
zanymi z poprawą jakości powietrza w Szczawnicy jest sprawą pilną i 
wymaga podjęcia zarówno przez władze miasta, jak i wszystkich miesz-
kańców, rzeczywistych działań zmierzających do zmiany tej sytuacji, i to 
zarówno w sferze inwestycyjnej (wymiany źródeł ciepła), jak i zmiany 
naszych przyzwyczajeń w odniesieniu do codziennych nawyków związa-
nych z ogrzewaniem naszych domów i mieszkań.

Stąd tak ważne jest wdrożenie działań naprawczych w ramach opra-
cowywanego Planu. Dokument podzielono na cztery obszary tematycz-
ne określając w ich ramach niezbędne do realizacji w perspektywie roku 
2023 cele, a także katalog działań, które muszą być konsekwentnie wdra-
żane, tak aby osiągnąć zakładane efekty. Obszary te i działania zdefinio-
wano wstępnie w następujący sposób:

Obszar 1. Likwidacja niskiej emisji 
Planowane działania:
- Wdrożenie programu dopłat do wymiany kotłów;
- Promocja paliw kwalifikowalnych;
- Intensyfikacja kontroli;
- Wymiana kotłów węglowych w zasobie komunalnym;

- Ustalenie wymogów w planach zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie jakości powietrza;

-  Stworzenie baz danych źródeł niskiej emisji.
Obszar 2: Ograniczenie emisji samochodowych 
Planowane działania:
- Budowa parkingów zaporowych;
- Wyznaczenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (docelowo);
- Stworzenie zrównoważonego transportu miejsko-turystycznego;
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż całej Szczawnicy jako alterna-

tywy dla komunikacji samochodowej wraz z budową wypożyczalni ro-
werów;

- Preferencje podatkowe dla samochodów z nowoczesnymi silnikami.
Obszar 3: Poprawa efektywności energetycznej
Planowane działania:
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych;
- Poprawa efektywności energetycznej w oświetleniu ulicznym.
Obszar 4: Działania horyzontalne
Planowane działania:
- Powołanie ekodoradcy w gminie;
- Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych;
- Stworzenie platformy współpracy z innymi gminami w zakresie ob-

szarowego ograniczenia niskiej emisji;
- Współpraca z innymi podmiotami.
Każdemu z celów i działań przypisano szczegółowy budżet, harmono-

gram, mierniki realizacji, podmiot odpowiedzialny za realizację, a także 
źródła finansowania tak zdefiniowanych projektów. Powyżej zarysowane 
działania nie będą bowiem wykonalne bez zewnętrznego wsparcia środ-
kami finansowymi zarówno pochodzącymi z Unii Europejskiej, jak i z 
pieniędzy krajowych. Warto także pamiętać, iż tematyka związana z li-
kwidacją niskiej emisji i poprawą jakości powietrza jest jednym z waż-
niejszych priorytetów Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finanso-
wej 2014 – 2020 i warto tej szansy w odniesieniu do jakościowej zmiany 
powietrza, a w konsekwencji warunków naszego życia i konkurencyjno-
ści uzdrowiska nie zmarnować.

Ostatnim – choć niezwykle interesującym elementem spotkania - była 
prezentacja dotycząca emisji szkodliwych substancji z różnego rodzaju 
urządzeń grzewczych, z uwzględnieniem szeregu przyzwyczajeń towa-
rzyszących nam w codziennym użytkowaniu używanych w naszych do-
mach źródeł ciepła. 

O tym, że kwestia jakości powietrza jest ważkim tematem w Szczaw-
nicy, a świadomość mieszkańców w zakresie konieczności zmiany tej sy-
tuacji jest coraz większa, świadczyła gorąca dyskusja licznie zgromadzo-
nych w kinie mieszkańców naszego miasta. O postępach w pracach nad 
opracowaniem i przyjęciem Planu, a także dalszych działaniach samorzą-
du Szczawnicy w tej materii będziemy Państwa na bieżąco informować.
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Rok 2015, jest rokiem wyborczym dla organów jed-
nostek pomocniczych funkcjonujących w Mieście i Gminie 
Szczawnica: Sołectw Jaworki i Szlachtowa, dla których są 
wybierani sołtysi i rady sołeckie oraz Osiedli Szczawnica 
Wyżna, Centrum i Niżna, dla których są wybierane zarządy 
osiedli oraz ich przewodniczący.

Zgodnie z przepisami, kadencja organów jednostek 
pomocniczych pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej, 
natomiast po upływie kadencji, działają one do czasu 
wyborów nowych organów. Wybory zarządza Burmistrz, 
najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od upływu kadencji 
Rady Miejskiej.

Wybory odbywają się podczas ogólnych – wyborczych 
zebrań mieszkańców sołectw i osiedli.

Dla ważności wyborów, zgodnie z zapisami statutów 
jednostek pomocniczych, konieczny jest udział w zebra-
niach odpowiednio: 5% ogółu mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do glosowania i 10% ogółu mieszkańców 
osiedla uprawnionych do głosowania. 

Statuty jednostek pomocniczych przewidują możliwość 
wyznaczenia II terminu zebrania wyborczego, jeśli zebra-
nie w I terminie nie doszło do skutku z powodu braku wy-
maganej liczny uczestników.  

Zebrania oraz wybory odbywające się w II terminie są 
ważne, jeśli liczba uczestników nie jest mniejsza niż 15. 

Na 20 marca 2015 roku zostały zarządzone przez 
Burmistrza wybory Zarządów Osiedli Szczawnica Wyżna, 
Centrum i Niżna.

Liczba uczestników zebrań wyborczych, konieczna dla 
ich ważności przedstawiała się następująco:

Osiedle Szczawnica Wyżna  – 132
Osiedle Szczawnica Centrum  – 202 
Osiedle Szczawnica Niżna  – 152 
W wyznaczonym terminie, na żadne z zebrań wybor-

czych nie przybyła wymagana liczba mieszkańców, tym 
samym zebrania i wybory nie mogły się odbyć. 

Po konsultacji z mieszkańcami przybyłymi na zebra-
nia, Burmistrz ustalił II terminy zebrań wyborczych, które 
w przypadku osiedli nie mogły być wyznaczone wcześniej, 
niż po upływie 7 dni od I terminu. 

Ze względu na okres przedświąteczny i Święta Wiel-
kanocne, II terminy zebrań wyborczych dla Osiedli zostały 
wyznaczone na: 10 kwietnia 2015 Szczawnica Centrum, 
16 kwietnia 2015 Szczawnica Wyżna i  17 kwietnia 2015 
Szczawnica Niżna. Szczegóły dotyczące godzin, miejsc i po-
rządku obrad zebrań wyborczych osiedli, znajdują się na 
obwieszczeniach Burmistrza zamieszczonych w niniejszym 
Biuletynie. 

22 marca 2015 roku, w remizie OSP w Jaworkach, od-
było się, zarządzone przez Burmistrza, Zebranie Wyborcze 
Sołectwa Jaworki. Dla ważności zebrania, wymagana była 
obecność 24 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do gło-
sowania. W wyznaczonym I terminie, na zebranie przybyło 
96 mieszkańców Jaworek. Zebranie było więc prawomocne 
dla wyboru organów Sołectwa. 

Zgodnie z przepisami, kandydaci na sołtysa i człon-
ków Rady Sołeckiej, zostali zgłoszeni bezpośrednio przez 
uczestników zebrania. 

Spośród zgłoszonych kandydatur na sołtysa, zgodę na 
kandydowanie wyrazili: pani Bożena Solecka i pan Łukasz 
Waligóra.

Wybory sołtysa odbyły się poprzez głosowanie tajne, 
za pomocą kart do głosowania, a wyniki wyborów obliczyła 
wybrana przez uczestników zebrania Komisja Skrutacyjna.

Na Sołtysa Wsi Jaworki została wybrana pani Bożena 
Solecka, która otrzymała 66 głosów, drugi z kandydatów, 
pan Łukasz Waligóra otrzymał 30 głosów.

W odrębnym, również tajnym głosowaniu, uczestnicy 

zebrania wybrali siedmiu członków Rady Sołeckiej, spośród 
zgłoszonych dziewięciu kandydatów.

Członkami Rady Sołeckiej Wsi Jaworki zostali wybrani 
(w porządku alfabetycznym):

pan Stanisław Bandyk
pani Alicja Cygler
pani Urszula Dulak
pan Robert Gondek
pan Filip Ikoniak
pan Rafał Szołtysik
pan Łukasz Waligóra.  
Podczas zebrania, sprawozdanie z kadencji przedstawił 

Sołtys Wsi Jaworki pan Mariusz Tokarczyk, który pełnił tę 
funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Zebranie było oka-
zją do podziękowań za wieloletnią pracę skierowanych do 
odchodzącego Sołtysa przez mieszkańców i przedstawicieli 
władz samorządowych. 

Nowa pani Sołtys zadeklarowała swoje zaangażowanie 
w pracę na rzecz Sołectwa oraz współpracę w tym zakresie 
z Burmistrzem. 

Zebranie wyborcze Sołectwa Szlachtowa zostało zarzą-
dzone przez Burmistrza na 29 marca 2015 roku. 

Dla ważności Zebrania, wymagana była obecność 33 
mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W 
wyznaczonym I terminie, na zebranie przybyło 92 miesz-
kańców Szlachtowej. Zebranie było więc prawomocne dla 
wyboru organów Sołectwa. 

Procedura wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej była taka 
sama, jak w przypadku Sołectwa Jaworki – wybory odbyły 
się w głosowaniach tajnych, przeprowadzonych przez wy-
braną spośród uczestników zebrania Komisję Skrutacyjną. 

Spośród kilku kandydatów na sołtysa, zgłoszonych 
przez uczestników zebrania, zgodę na kandydowanie 
wyraziła jedynie pani Jolanta Salamon – dotychczasowy 
Sołtys Szlachtowej. 

W głosowaniu wzięło udział 90 uczestników zebrania, 
z czego za kandydaturą pani Jolanty Salamon zostały od-
dane 73 głosy.

Statut Sołectwa Szlachtowa ustala maksymalną liczbę 
pięciu członków Rady Sołeckiej. W głosowaniu tajnym, spo-
śród sześciu zgłoszonych kandydatów, uczestnicy zebrania 
wybrali pięcioosobową Radę Sołecką w składzie (w porząd-
ku alfabetycznym):

pani Jadwiga Garb
pan Zenon Kasprzak
pan Andrzej Koza
pani Elżbieta Manowska
pani Ilona Mastalska
Przed wyborami, Sołtys Wsi Szlachtowa pani Jolanta 

Salamon przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności oraz podziękowała za współpracę  Radzie 
Sołeckiej, mieszkańcom i władzom samorządowym. 

Dziękując natomiast za dalszy mandat zaufania, 
zapewniła o swoim zaangażowaniu w pracę dla Sołec-
twa  i dalszej współpracy z samorządem. 

Podczas zebrań wyborczych Sołectw Jaworki i 
Szlachtowa, Burmistrz Miasta i Gminy poprzez ob-
szerną prezentację multimedialną, przedstawił miesz-
kańcom realizowane obecnie inwestycje komunalne 
oraz działania podjęte od początku bieżącej kadencji, 
w różnych zakresach działalności samorządu Miasta i 
Gminy Szczawnica. 

Władze samorządowe Szczawnicy serdecznie dzię-
kują Mieszkańcom Sołectw Jaworki i Szlachtowa za 
liczny udział w Zebraniach Wyborczych, a nowo wybra-
nym  Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składają 
gratulacje, deklarując współpracę i życząc powodzenia 
w podejmowanych inicjatywach. 

Nowe stawki za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych

W związku z podjętą przez Radę Miej-
ską w Szczawnicy nową uchwałą dotyczącą 
wyboru metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości tej opłaty (Uchwała 
z dnia 26 lutego 2015 r. nr VI/34/2015) 
dotychczasowe stawki za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych ulegają 
zmianie.

Od 01.04.2015 r. przyjęte stawki za od-
biór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu miasta i gminy Szczawnica będą 
wynosić:

Miesięczne stawki za odpady segre-
gowane w gospodarstwie jednoosobowym 
7,50 zł, 
w dwuosobowym 10,50 zł, 
w trzyosobowym 14 zł, 
w czteroosobowym 17 zł, 
w pięcioosobowym 19 zł, 
w sześcioosobowym i więcej 21 zł.

Miesięczne stawki za odpady niese-
gregowane w gospodarstwie jednoosobo-
wym 26 zł, 
w dwuosobowym 37 zł, 
w trzyosobowym 55,50 zł, 
w czteroosobowym 74 zł, 
w pięcioosobowym 93 zł, 
w sześcioosobowym i więcej 111,50zł.

W związku ze zmianą stawek nie za-
chodzi potrzeba ponownego wypełniania 
deklaracji.

Niezależnie od powyższego komuni-
katu mieszkańcy o zmianie stawek po-
wiadomieni zostaną odrębnym pismem.

Aktualizacja danych organizacji 
pozarządowych

W związku z zamiarem dokonania ak-
tualizacji bazy danych organizacji poza-
rządowych działających na terenie Miasta 
i Gminy Szczawnica, zwracamy się z proś-
bą o wypełnienie i przesłanie na adres tut. 
Urzędu Miasta i Gminy formularza danych 
organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz prosimy skła-
dać w wersji papierowej w sekretariacie 
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. 
Szalaya 103 oraz w formie elektronicznej 
przesyłając na adres e-mail promocja@
szczawnica.pl z dopiskiem w tytule „Mapa 
Aktywności Organizacji Pozarządowych”.

Istnieje również możliwość przesłania 
drogą elektroniczną elementu identyfikacji 
wizualnej organizacji tzw. loga.

Uzupełnione ankiety prosimy dostar-
czyć do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Szczawnica, 31 marca  2015 r.

Informacja o przebiegu wyborów organów jednostek 
pomocniczych Miasta i Gminy Szczawnica  



5

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, z dnia 31 marca 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych, w tym  o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego 
i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXX/180/2012 z 19 grudnia 
2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na stałe ob-
wody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych (Dz. U. Woj. Małop. z 21 grudnia 2012 roku 
poz.7646), Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej 
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespon-
dencyjnego i o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzo-
nych na 10 maja 2015 roku:

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. 
(niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany oka-
zać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do 

spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych w terminie do dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń. zm.) oraz wyborca, któ-
ry najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 
maja 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica o 
sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania ko-
respondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczaw-
nica w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełno-
mocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełno-
mocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzie-
lania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświad-
czeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103 , pokój nr 29 (parter) albo pod nr telefonu:        
18 262 2203 wewn. 23 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mia-
sto@szczawnica.pl lub ewlud@szczawnica.pl

            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
                                (-)  Grzegorz Niezgoda

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 

zaprasza Mieszkańców ulic:
Brzeg, Gabańka, Kunie, Niterbarg, Partyzantów, 
Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska, 
Maćka zza Ławy

na Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica 
Wyżna – II termin.

Zebranie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 
roku, o godzinie 18:00, w remizie OSP, ul. 
Szalaya 84. 
 Program Zebrania.
1. Otwarcie Zebrania Wyborczego. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla ubiegłej kadencji. 
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
5. Wybory Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
6. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy.  
7. Sprawy bieżące. 
8. Zakończenie Zebrania.

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

(-) Grzegorz Niezgoda

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

zaprasza Mieszkańców ulic:
Al. Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do 
końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, 
Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

na Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica 
Niżna – II termin.

Zebranie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 
2015 roku, o godzinie 19:00, w Gimnazjum 
Publicznym, ul. Główna 116. 
Program Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wyborczego. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla ubiegłej kadencji. 
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
5. Wybory Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
6. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy.  
7. Sprawy bieżące. 
8. Zakończenie Zebrania.

 
Burmistrz Miasta i Gminy 

(-) Grzegorz Niezgoda

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 

zaprasza Mieszkańców ulic:
Al. 1 Maja, Bereśnik, Główna do nr 30, Jana 
Wiktora, Języki, Kowalczyk, Osiedle XX-lecia, 
Osiedle Połoniny, Park Górny, Park Dolny, Plac 
Dietla, Połoniny, Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, 
Zdrojowa

na Zebranie Wyborcze Osiedla Szczawnica 
Centrum – II termin.

Zebranie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 
roku, o godzinie 19:00, w Szkole Podstawowej 
Nr 1, ul. Główna 12.
Program Zebrania: 
1. Otwarcie Zebrania Wyborczego. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu 
Osiedla ubiegłej kadencji. 
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów, 
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
5. Wybory Zarządu Osiedla: 
a) informacja o procedurze wyborów,  
b) wybór Komisji Skrutacyjnej, 
c) zgłaszanie kandydatów, 
d) głosowanie tajne, 
e) ogłoszenie wyników głosowania. 
6. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy.  
7. Sprawy bieżące. 
8. Zakończenie Zebrania. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
(-) Grzegorz Niezgoda

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1
Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie.

Remiza OSP Jaworki, ul. Czarna Woda 2, 34 – 460 Szczawnica 

2
Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, 
Sielska, Słona Młaka, Wspólna. 

Szkoła Podstawowa Szlachtowa, ul. Jana Pawła II 25, 34 – 460 Szczawnica. Lokal wyborczy przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

3
Miasto Szczawnica   
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy,  Niterbarg, Partyzantów, 
Samorody, Sopotnica, Staszowa, Szlachtowska.

Remiza OSP Szczawnica, ul. Szalaya 84, 34 – 460 Szczawnica

4
Miasto Szczawnica
ulice:  Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, 
Jana Wiktora, Plac Dietla, Szalaya, Zawodzie, Zdrojowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34 – 460 Szczawnica. Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

5
Miasto Szczawnica 
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Osiedle XX-lecia, Osiedle 
Połoniny, Połoniny, Św. Krzyża.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Papiernik”,  Al. 1 Maja 3, 34 – 460 Szczawnica. Lokal wyborczy przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

6

Miasto Szczawnica 
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, 
Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, 
Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Gimnazjum Publiczne, ul. Główna 116,  34 – 460 Szczawnica. Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych. Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.
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Szczawnica,  16 marca  2015  r.       
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 
2014 r. poz. 518/ w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony prze-
targ na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/3 z obrę-
bu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1407 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 144 400,00  zł / słow-
nie : sto czterdzieści cztery tysiące czterysta  złotych/ 
+ Vat 

Wadium wynosi  14 440,00 zł / słownie czternaście 
tysięcy czterysta czterdzieści złotych/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/4 z obrę-
bu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1447 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 148 500,00  zł / słow-
nie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 850,00 zł / słownie czternaście 
tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 
175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/3 i 211/4 
przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / 
letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działki posiadają kształt prostokątna. Działki nachylone w 

kierunku południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do działek 
drogą terenową , utwardzoną, konieczność urządzenia wjazdu na 
działki. Na działkach znajdują się zakrzaczenia. Działki nieuzbro-
jone, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 
10.00 /dla działki 211/3 / i o godzinie 11.00/ dla działki 211/4 
/ w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 
– biuro Rady Miejskiej.

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  16 kwietnia 2015 
r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako 
niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądo-

wego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała 
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.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nierucho-
mości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę 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 terminie podanym w zawiado-
mieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy 
notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 
5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica,  16 marca 2015   r.       
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 
2014 r. poz. 518 / w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/237/2013 
Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2013 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny nieograniczony prze-
targ na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej 
w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/5 z obrębu 
Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
o powierzchni 0.1411 ha, objętą księgą wieczystą nr 
NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 145 200,00  zł / słow-
nie : sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  14 520.00 zł / słownie czternaście 
tysięcy pięćset dwadzieścia złotych/

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

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 
175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działka  211/5 przeznaczo-
na jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z 
dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej /  
i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działka 211/5 posiada kształt trójkąta. Działka nachylona 

jest w kierunku południowym, miejscami dość stromo. Dojazd 
do działki drogą terenową, utwardzoną, konieczność urządze-
nia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. W 
sąsiedztwie w/w działki  do 30.06.2015 r. ma zostać wykonany 
główny kolektor kanalizacji sanitarnej. Działka  nie posiadają sieci 
wodociągowej ani energii elektrycznej.

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godzinie 
10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 
103 – biuro Rady Miejskiej.

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  16 kwietnia 2015 
r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na 
podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako 
niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu :

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości
w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądo-

wego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw 
osób reprezentujących te podmioty.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała 

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.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postą-
pienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nierucho-
mości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
cę 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 terminie podanym w zawiado-
mieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpła-
cone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy 
notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 
5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 

Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03 wew.29

Szczawnica,  16 marca  2015  r.       
O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 / w wykonaniu Uchwały nr 
XXXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nie-
ograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  
nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda 
stanowiącej :

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/7 z ob-
rębu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała 
Woda o powierzchni 0.1043 ha, objętą księgą wie-
czystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 107 100,00 zł  
/słownie: sto siedem tysięcy sto  złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  10 710,00 zł / słownie dziesięć 
tysięcy siedemset dziesięć złotych/

2. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/8 z ob-
rębu Jaworki położoną w Jaworkach przy ul. Biała 
Woda o powierzchni 0.1028 ha, objętą księgą wie-
czystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 105 500,00 zł  
/słownie: sto pięć tysięcy  pięćset złotych/ + Vat 

Wadium wynosi  10 550,00 zł / słownie dziesięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt  złotych/

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

Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczaw-
nica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 
poz. 570. 

Zgodnie z w/w Planem działki 211/7 i 211/8 
przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyj-
nej / letniskowej / i oznaczone symbolem E 33b MN.

Opis nieruchomości :
Działki posiadają kształt prostokątny. Działki nachylone 

w kierunku południowym, miejscami dość stromo. Dojazd do 
działek drogą terenową , utwardzoną, konieczność urządzenia 
wjazdu na działki. Na działkach znajdują się zakrzaczenia. 
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Rusza realizacja inwestycji 
w Malinowie

Prezentacją multimedialną będącą podsumowaniem dotychczasowej 
współpracy Miasta i Gminy Szczawnica ze Starostwem Powiatowym w 
Nowym Targu w zakresie realizacji inwestycji drogowych realizowanych 
na terenie pienińskiego kurortu, rozpoczęło się we wtorek – 31 marca 
2015 br., spotkanie poświęcone rozpoczęciu realizacji przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Nowym Targu inwestycji pn. „Odbudowa obiektu mosto-
wego – Malinów – na potoku Grajcarek wraz z korektą trasy dojazdów”.

W spotkaniu, zorganizowanym w Centrum Kształcenia i Wychowa-
nia OHP w Szczawnicy, oprócz radnych Rady Miejskiej, mieszkańców 
budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji funkcjonujących 
na terenie miasta, uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Nowym Targu w osobach Krzysztofa Fabera – starosty oraz członka 
zarządu – Bogusława Waksmundzkiego, a także Robert Waniczek – dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu oraz jego zastępca 
- Krzysztof Szlaga.

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel, wyłonionego w 
drodze postępowania przetargowego, wykonawcy inwestycji Stanisław 
Chryczyk – Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „ESBUD” z Ochot-
nicy Dolnej, z którym dzień wcześniej (tj. 30 marca br.) Dyrektor PZD 
w Nowym Targu podpisał w imieniu Powiatu Nowotarskiego umowę na 
realizację przedmiotowego zadania

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda po oficjalnym powitaniu 
przybyłych na uroczystość gości, przedstawił w specjalnie przygotowanej 
na tę okoliczność prezentacji multimedialnej, zakres rzeczowo-finanso-
wy inwestycji drogowych i mostowych zrealizowanych we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym, począwszy od 2007 roku. Ponadto przypo-
mniał, że realizacja większości zadań wynikała z zawartego z przedstawi-
cielami nowotarskiego starostwa porozumienia.

„Realizacja zawartego końcem 2009 roku porozumienia ze Staro-
stwem Powiatowym wpłynęła nie tylko na poprawę jakości życia miesz-
kańców, poprawę ich bezpieczeństwa, ale również na rozwój turystyki w 
naszym mieście. Należy przypomnieć, iż zamierzeniem podpisanego wów-
czas porozumienia była przede wszystkim przebudowa drogi powiatowej 
na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, a także przygotowanie trudnej 

technicznie dokumentacji na dwa obiekty mostowe wpływające w dużym 
stopniu na wizerunek całego miasta. (…)” mówił Burmistrz Grzegorz 
Niezgoda. Burmistrz podkreślił, iż „Ze strony Starostwa Powiatowego w 
Nowym Targu ważny składnik porozumienia stanowiło dofinansowanie 
przez samorząd miasta i gminy Szczawnica budowy mostu w Krościenku 
stanowiącego jedyny dojazd do uzdrowiska. Zabezpieczając po stronie 
zobowiązań Szczawnicy wkład własny do tego przedsięwzięcia uzyskano 
tym samym zapewnienie Zarządu Powiatu, co do realizacji szeregu in-
nych, wymienionych w we wspomnianym porozumieniu, inwestycji”.

Następnie dyrektor PZD – Robert Waniczek przedstawił harmono-
gram i zakres robót objętych inwestycją.

W ramach zadania przewidziana została rozbiórka istniejącego w 
ciągu drogi powiatowej starego mostu. W nowym śladzie wybudowana 
zostanie nowa przeprawa o długości ponad 43 m i szerokości prawie 13 
m. Wykonane zostaną nowe dojazdy do mostu, przy drogach powstaną 
chodniki, przebudowane zostaną również cztery pobliskie skrzyżowania. 
Ponadto zakres robót obejmie również m.in. budowę odcinka wodociągu, 
przebudowę poboczy oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji, której termin zakończenia prze-
widziany został na 10 lipca br., wyniesie 4.310.000 zł w tym 700.000 zł 
pokryte zostanie z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica natomiast pozo-
stałe środki pochodzić będą z budżetu powiatu z pozyskanej z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji dotacji.

„Termin zakończenia inwestycji jest wyśrubowany, natomiast do-
świadczenie wykonawcy jest takie, że jeśli nie będzie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, to jesteśmy w stanie zakończyć inwestycję w 
tym terminie” – mówił w swoim wystąpieniu dyrektor PZD.

Dyrektor Waniczek podkreślił, że budowa nowego mostu nie będzie 
kolidowała ze starym obiektem. Problemy z komunikacją wystąpią w mo-
mencie wykonywania dojazdów, gdyż część dojazdów będzie wykonana, 
jako nowa droga, ale część związana będzie z przebudową istniejących 
odcinków jezdni.

Starosta Powiatowy – Krzysztof Faber na wstępie swojego wystąpie-
nia poinformował zebranych, że w ciągu minionych dwóch kadencji na 
terenie Powiatu Nowotarskiego zrealizowane zostały zadania (drogi po-
wiatowe, obiekty) na łączną kwotę 350 mln zł. Starosta podkreślił, iż jest 
to bez wątpienia efekt operatywności zarówno Zarządu Powiatu jak i Po-
wiatowego Zarządu Dróg, jak również wynik bardzo dobrej współpracy 
z gminami.

„Należy się cieszyć i należy wszystkim dziękować za to, że na kon-
cepcję naszej współpracy odpowiadają. Należy dziękować, że mamy taki 
Powiatowy Zarząd Dróg, który wiele siły i energii kieruje w pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, ale także w przygotowywanie i prowadzenie pracy 
inwestycyjnych na drogach powiatowych” – mówił starosta.

Starosta zaakcentował, iż bez wątpienia największym wyzwaniem a 
tym samym najistotniejszą inwestycją minionych lat, była budowa bliź-
niaczego mostu w Krościenku n/D. Fatalny stan techniczny ówczesnej 
przeprawy mostowej mógł w niedługim czasie doprowadzić do odcięcia 
Szczawnicy od świata.

„Dziękuję burmistrzowi Szczawnicy za dobrą współpracę i za okazane 
zrozumienie w zakresie współfinansowania tej strategicznej inwestycji” – 
powiedział na zakończenie starosta. 

Spotkanie prowadził dyrektor szczawnickiego Miejskiego Ośrodka 
Kultury – Piotr Gąsienica, a krótki „przerywnik” artystyczny w formie 
okolicznościowego wiersza zaprezentował Artur Majerczak.

Działki nieuzbrojone, brak wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej.

Przetarg odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2015  r. o godzi-
nie 10.00 /dla działki 211/7 / i o godzinie 11.00/ dla działki 
211/8 / w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. 
Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium w pieniądzu 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  16 kwietnia 
2015 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu 
środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak 
środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie 
uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie 
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

oryginał wpłaty wadium
dowód tożsamości

w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 
sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełno-
mocnictw osób reprezentujących te podmioty.

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 prze-
targu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieru-
chomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywcę 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 
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz 
sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpła-
cie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem 
umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

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.

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 wew.29
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W sobotę – 7 marca br. zakończył się turniej „Szczawnic-
kiej Amatorskiej Ligi Siatkówki”, rozgrywany od 19 grud-
nia ubiegłego roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.

Uczestnikami turnieju byli wyłącznie amatorzy zrzesze-
ni (drużyny amatorskie) i niezrzeszeni mieszkańcy miasta 
i gminy Szczawnica oraz gmin pienińskich, zorganizowani 
w drużynę, co najmniej 5 – osobową. System turnieju siat-
karskiego odbywał się metodą „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów.

W tegorocznej Szczawnickiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Siatkowej wzięło udział dziewięć drużyn.

Po emocjonujących i niejednokrotnie zaciętych, 72. ro-
zegranych meczach, które na przestrzeni trzech miesięcy 
odbywały się na sali gimnastycznej szczawnickiej podsta-
wówki, w dniu 7 marca br. podsumowano zdobyte przez po-
szczególne drużyny punkty i wyłoniono zwycięzców.

Laureaci tegorocznej edycji ligi siatkówki – Amatorzy, 
oprócz pamiątkowego pucharu otrzymali z rąk burmistrza 
Szczawnicy – Grzegorza Niezgody, medale, dyplom oraz 
czek na kwotę 500,00 zł. Drużyna Kolex Szczawnica, która 
zajęła II miejsce odebrała medale, puchar, okolicznościowy 
dyplom oraz czek na kwotę 300,00 zł., z kolei laureat III 
miejsca – drużyna Hans Kloss Team otrzymała medale, 
okolicznościowy puchar, dyplom oraz czek na kwotę 200,00 
zł. Pozostałe drużyny uczestniczące w lidze otrzymały pa-
miątkowe dyplomy za uczestnictwo w imprezie sportowej.

Najlepszą zawodniczką Szczawnickiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki sezon 2014/2015 została Krystyna Kowalczyk, 
najlepszym zawodnikiem Paweł Jasiurkowski, natomiast 
najmłodszym zawodnikiem Bartosz Kubik.

Zwieńczeniem tegorocznej edycji siatkarskich zmagań 
był mecz pokazowy pomiędzy reprezentacją Ligi a drużyną 
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica złożoną z przedsta-
wicieli władz samorządowych sąsiednich gmin oraz dzia-
łających na terenie Pienin instytucji. Po pełnych zwrotów 
akcji dwóch setach rozegrano tie-break, który ostatecznie 
przesądził o wygranej reprezentacji Ligi nad drużyną Bur-
mistrza (2:1).

„Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tegorocznej 
edycji ligi siatkówki oraz gratuluję finalistom i zwycięzcom. 
Wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju składam 
podziękowania za wspaniałą grę i wysoki poziom sportowy. 
Mam nadzieję, że z nowymi siłami i być może przy jeszcze 
większym zainteresowaniu siatkarskimi zmaganiami spotka-
my się na kolejnym turnieju. Szczególne wyrazy podzięko-
wania kieruję również do przedstawicieli gmin i instytucji, 
którzy przyjęli moje zaproszenie i wzięli udział w meczu 
pokazowym (…)” - powiedział na zakończenie burmistrz 
Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.

WYNIKI 
I miejsce – Amatorzy 
II miejsce – Kolex Szczawnica 
III miejsce – Hans Kloss Team 
IV miejsce – Młode Wilki 
V miejsce – RKS HUWDU 
VI miejsce – Play Team 
VII miejsce – Piehur 
VIII miejsce – Dajcież Pograć 
IX miejsce – Gimbusy

Zakończenie rozgrywek „Szczawnickiej 
Amatorskiej Ligi Siatkówki”


