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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

LUTY 2004

WIADOMO�CI     SAMORZ¥DOWE

W ramach pracy dyplomowej realizowanej na Politechni-
ce Krakowskiej u prof. Andrzeja Rudnickiego, zosta³ opraco-
wany projekt drogi odbarczaj¹cej na d³ugo�ci 1570m, prowa-
dz¹cej prawobrze¿n¹ czê�ci¹ potoku Grajcarek od parkingu w
Pieninach do buduj¹cego siê Centrum Kongresowo � Hotelo-
wego, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia jej do dolnej stacji PKL.
Autork¹ projektu jest szczawniczanka, absolwentka PK. � Ber-
nadeta Zachwieja, która nieodp³atnie przekaza³a do Urzêdu
Miasta egzemplarz dokumentacji wartej ok. 40 tys. z³. W pra-
cach przygotowawczych nad prac¹ magistersk¹ sw¹ pomoc¹,
wiedz¹ i do�wiadczeniem s³u¿y³ m³odej pani magister wice-
burmistrz Józef Mruga³a, który udostêpni³ tak¿e potrzebne dane
znajduj¹ce siê w szczawnickim UM. Solidne opracowanie dro-
gi odbarczaj¹cej przez Bernadetê Zachwiejê, po uzupe³nieniu
go o drobne dane techniczne, jakie powinien mieæ projekt bu-
dowlany, by uzyskaæ pozwolenie na budowê ze Starostwa
Powiatowego w Nowym Targu, mo¿e zostaæ wykorzystany
do realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji. Miasto jest za-
interesowane realizacj¹ projektu, gdy¿ inwestycja ta zosta³a
nawet zapisana w punkcie 4 �Zintegrowanego programu ope-

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e na tablicach
og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 w terminie od 30.01.2004 do 20.02.2004 r.   wywie-
szony zosta³ wykaz nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ
Miasta Szczawnica oznaczonych jako :

1. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielomieszkaniowym
nr 13a w Szczawnicy ul. Jaworki o powierzchni u¿ytkowej
43,14 m2 wraz z pomieszczeniem przynale¿nym � komórk¹
w piwnicy o pow. 17,20 m2, przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

2. Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielomieszkaniowym
nr 13a w Szczawnicy ul. Jaworki o powierzchni u¿ytkowej
37,89 m2 wraz z pomieszczeniem przynale¿nym � komórk¹
w piwnicy o pow. 10,70 m2, przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

3. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielomieszkaniowym
nr 13a w Szczawnicy ul. Jaworki o powierzchni u¿ytkowej
32,71 m2 wraz z pomieszczeniem przynale¿nym � komórk¹
w piwnicy o pow. 8.30 m2, przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

4. Lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielomieszkaniowym
nr 13a w Szczawnicy ul. Jaworki o powierzchni u¿ytkowej
42,34 m2wraz z pomieszczeniem przynale¿nym � komórk¹
w piwnicy o pow. 12,40 m2, przeznaczony do sprzeda¿y w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e na tablicach
og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 w terminie od 29.12.2003 do 19.01.2004 r.   wywie-
szony zosta³ wykaz nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ
Miasta Szczawnica oznaczonych jako :

1. Lokal mieszkalny nr 6 w  budynku wielomieszkaniowym
nr 2 na os.XX-lecia w Szczawnicy

racyjnego województwa ma³opolskiego w latach 2004-2006�,
tu¿ po rehabilitacji sieci wodoci¹gowej w mie�cie, budowie
stacji wody pitnej w Jaworkach i budowie sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 1.

Oprócz funkcji komunikacyjnej � przeniesienia ruchu ko-
³owego z ul. G³ównej, która zosta³aby znacznie odci¹¿ona, dro-
ga odbarczaj¹ca � szeroko�ci 7 m - pe³ni³aby rolê dodatkowe-
go parkingu liniowego w okresach wzmo¿onego nap³ywu go-
�ci do miasta, co by³oby dobrym rozwi¹zaniem przy braku
miejsc parkingowych w Szczawnicy.

Realizacja przedsiêwziêcia bêdzie mo¿liwa po pozyska-
niu funduszy na ten cel. Obecnie miasto stara siê o fundusze
strukturalne z UE. w kwocie 3 mln 750 tys. z³ na zadanie pn.
�Rehabilitacja sieci wodoci¹gowej w mie�cie�. Do nieprze-
kraczalnego terminu 27 lutego br. musz¹ byæ gotowe wszelkie
wymagane za³¹czniki do wniosku, zawieraj¹ce dokumentacjê
techniczn¹, kosztorysow¹ itp., które zostan¹ z³o¿one w De-
partamencie Rozwoju Regionalnego Województwa Ma³opol-
skiego u marsza³ka województwa.

Informacji udzielili
burmistrz Roman Trojnarski i wiceburmistrz Józef Mruga³a

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

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Sza-
laya 103 od dnia 16.01.2004r. do 05.02.2004r. zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica przeznaczo-
nej do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej:
- czê�æ dzia³ki ewid. nr 534/1 o pow. 300 m2 po³o¿onej w
obrêbie Szlachtowa Miasta Szczawnica z przeznaczeniem pod
sk³adowanie materia³ów budowlanych na okres od dnia
15.02.2004 do 31.03.2004r.

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Sza-
laya 103 od dnia 22.01.2004r. do 11.02.2004 r. zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica przeznaczo-
nych do dzier¿awy w drodze bezprzetargowej:
- dzia³ka ewid. nr 175 o powierzchni 0,2306 ha po³o¿ona w
obr. Jaworki Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren
rolny na okres 3 lat.
-  dzia³ka ewid. nr 46 o pow. 0.7025 ha po³o¿ona w obr. Jawor-
ki Miasta Szczawnica z przeznaczeniem jako teren ³¹k i pa-
stwisk na okres 3 lat.

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej wiadomo-
�ci, ¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczawnica ul.Sza-
laya 103 od dnia 22.01. 2004r. do 11.02.2004r zosta³ wywie-
szony wykaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica przeznaczo-
nej w najem :
- czê�æ dzia³ki ewid. zmod. nr 1220/45 o pow. 0,1200 ha po³o-
¿onej w obr 1 Miasta Szczawnica przy ul. G³ównej DSKL /
Palenica z przeznaczeniem pod dzia³alno�æ parkingow¹ na
okres od dnia 01.04.2004r do  31.03.2005 r. w trybie przetar-
gu ustnego nieograniczonego.
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UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y
Uchwa³a  Nr XII/71/2004

Rady Miasta Szczawnica,  z dnia 29 stycznia 2004 roku
w sprawie:  miejsc wyznaczonych do sprzeda¿y, podawa-
nia i spo¿ywania napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% al-
koholu w czasie trwania imprez na otwartym powietrzu.

§ 1
Wyznacza siê nastêpuj¹ce miejsca, w których w czasie trwa-
nia imprez na otwartym powietrzu mo¿e odbywaæ siê sprze-
da¿, podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych wiêcej
ni¿ 4,5% alkoholu:
1) plac przy Dolnej Stacji Kolei Linowej Palenica,
2) Plac Dietla,
3) plac przy Sza³asie �Homole� w Jaworkach,
4) parking w Pieninach wraz z wysp¹ Cypel,
5) teren przy O�rodku �Wysoka� w Jaworkach,
6) teren przy remizie OSP w Szlachtowej.

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr 198/XXXIII/01 Rady Miasta Szczaw-
nica z dnia 17 wrze�nia 2001 roku w sprawie miejsc wyzna-
czonych do sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów za-
wieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu w czasie trwania imprez
na otwartym powietrzu.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

Uchwa³a Nr XII/72/2004
Rady Miasta  Szczawnica, z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie:  limitu punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹-
cych powy¿ej 4,5%  alkoholu  (z wyj¹tkiem piwa) dla mia-
sta Szczawnica.

§ 1
Ustala siê dla  miasta Szczawnica limit punktów sprzeda¿y
napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu /z wyj¹tkiem
piwa/ :
1) 16 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,
2) 45 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr 182/XXXIII/93 Rady Miejskiej w
Szczawnicy z dnia 28 czerwca 1993 roku   w sprawie liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% al-
koholu,  na terenie miasta Szczawnica.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

Uchwa³a Nr  XII/73/2004
Rady Miasta  Szczawnica, z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie:  zasad usytuowania punktów sprzeda¿y napo-
jów alkoholowych na terenie  miasta Szczawnica.

§ 1
Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹ byæ zlo-
kalizowane w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 100 metrów mierzo-

nych ci¹gami pieszymi od drzwi wej�ciowych punktu sprze-
da¿y  do drzwi wej�ciowych placówek o�wiatowo � wycho-
wawczych, obiektów sakralnych, w których odbywaj¹ siê re-
gularnie lub sezonowo obrzêdy religijne oraz do bram wej-
�ciowych czynnych cmentarzy grzebalnych.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach
turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 578
z pó�n. zm.) oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 13 czerwca 2001 r., w sprawie obiektów hotelarskich i
innych obiektów, w których s¹ �wiadczone us³ugi hotelarskie
(Dz. U. Nr 66 poz. 665 z pó�n. zm.), Urz¹d Miasta p r z y p o
m i n a, ¿e osoby, które pragn¹ �wiadczyæ us³ugi hotelarskie
u¿ywaj¹c nazwy rodzajowej prawnie chronionej /hotel, mo-
tel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko m³o-
dzie¿owe, kemping i pole biwakowe/ musz¹ uzyskaæ decyzjê
administracyjn¹ okre�laj¹c¹ rodzaj obiektu hotelarskiego oraz
spe³niaæ wymagania wynikaj¹ce z innych przepisów szczegó-
³owych, w tym szczególnie sanitarnych i przeciwpo¿arowych.

Aby zaszeregowaæ obiekt do odpowiedniego rodzaju i ka-
tegorii obiektów hotelarskich nale¿y z³o¿yæ wniosek do Ma-
³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego o kategoryzacjê obiektu
wraz z wymaganymi za³¹cznikami, tj.:
a) decyzj¹ o pozwoleniu na budowê wraz z potwierdzonym

zawiadomieniem odpowiedniego organu o przyst¹pieniu do
u¿ytkowania obiektu lub decyzj¹ o pozwoleniu na u¿ytko-
wanie obiektu, lub decyzj¹ o zmianie sposobu u¿ytkowania
obiektu, a w przypadku obiektów wybudowanych przed 1
kwietnia 1995 roku, które utraci³y wymagane dokumenty -
opini¹ rzeczoznawcy budowlanego stwierdzaj¹c¹ bezpie-
czeñstwo u¿ytkowania obiektu

b) opini¹ terenowej jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
c) opini¹ w³a�ciwego miejscowo powiatowego inspektora sa-

nitarnego
d) dokumentami potwierdzaj¹cymi kwalifikacje zawodowe

personelu
e) dowodem wniesienia op³aty za kategoryzacjê

Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz
nadaniu kategorii obiekt podlega ocenie, co do spe³nienia
wymagañ, co do wyposa¿enia, kwalifikacji personelu oraz
zakresu �wiadczonych us³ug w tym us³ug gastronomicznych
a tak¿e przystosowania do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Ochrona nazw rodzajowych wynika ponadto z Kodeksu
Wykroczeñ:, �Kto �wiadcz¹c us³ugi hotelarskie u¿ywa nazw
rodzajowych lub okre�lenia kategorii obiektów hotelarskich
bez decyzji lub niezgodnie z decyzj¹ podlega karze ograni-
czenia wolno�ci albo grzywny� (art.60 par.4 pkt.2)

W przypadku, kiedy przedsiêbiorca nie bêdzie wyko-
rzystywa³ nazwy prawnie chronionej jego obowi¹zki ogra-
niczone s¹ wówczas do zg³oszenia obiektu w gminie pro-
wadz¹cej ewidencjê turystyczn¹.
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I. z zakresu Gospodarki Gruntami

1. Podzia³ nieruchomo�ci
2. Odszkodowania za grunty przejmowane przez gmi-

nê. Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi
/ w trybie art. 98 ustawy �O gospodarce nierucho-
mo�ciami� z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz.U z 2000r,
Nr 46 poz. 543

3. Rozgraniczenia nieruchomo�ci
4. Grunty dodatkowe � zbycie czê�ci nieruchomo�ci

niezbêdnej do poprawienia warunków zagospoda-
rowania nieruchomo�ci

5. Sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej oddanej w u¿yt-
kowanie wieczyste

6. Nabycie nieruchomo�ci na w³asno�æ lub u¿ytko-
wanie wieczyste

7. Przed³u¿enie terminów u¿ytkowania wieczystego
8. Prawo pierwokupu
9. Dzier¿awa gruntów rolnych
10. Dzier¿awa terenów nie rolnych i najem nierucho-

mo�ci
11. Zamiana nieruchomo�ci
12. Sprzeda¿ lokali i budynków mieszkalnych na rzecz

najemców
13. Nadawanie i zmiana nazw ulic
14. Numeracja nieruchomo�ci
15. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
16. Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w

prawo w³asno�ci

Podzia³y nieruchomo�ci :

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
Wydanie decyzji

3. Wymagane dokumenty :
Wniosek w³a�ciciela nieruchomo�ci lub innej oso-
by
Dowód stwierdzaj¹cy, ¿e wnioskodawca ma  inte-
res prawny w dokonaniu podzia³u,
Projekt podzia³u
Opinia w formie prawomocnego postanowienia o
zgodno�ci proponowanego podzia³u z ustaleniami
planu miejscowego lub w przypadku braku planu
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

4. Op³aty:
Op³ata skarbowa od podania 5,00 z³, za ka¿dy za-
³¹cznik 0.50 z³

5. Termin za³atwienia sprawy:
14 dni od daty z³o¿enia wniosku

6. Miejsce z³o¿enia dokumentów:
Sekretariat Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya
103, 34-460 Szczawnica pok. Nr 10, tel./018/26222-
03, fax 2622530

7. Tryb odwo³awczy:
Od decyzji s³u¿y prawo odwo³ania do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego w Nowym S¹czu
ul. Gorzkowska 30 za po�rednictwem Burmistrza
Miasta Szczawnica w terminie 14 dni od dnia jej
dorêczenia,

8. Podstawa prawna:
Art.92-99 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami / tekst jednolity Dz.U z 2000r.
Nt 46 poz., 543/,Rozporzadzenie Rady Ministrów
z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokony-
wania podzia³ów nieruchomo�ci oraz sposobu spo-
rz¹dzania i rodzajów dokumentów wymaganych w
tym postêpowaniu /Dz.U.Nr 25 poz.130 z 1998 r./

      oraz KPA

Odszkodowania za grunty przejmowane przez gminê

Odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi w
trybie art. 98 ustawy � O gospodarce nieruchomo-
�ciami� z dnia 21 sierpnia 1997 r.

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Plano-

wania Przestrzennego i Budownictwa  budynek
Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piê-
tro pkt. Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
Wyp³ata odszkodowania w wysoko�ci uzgodnio-

nej pomiêdzy w³a�cicielem a Burmistrzem Miasta
lub w przypadku braku porozumienia, wed³ug za-
sad i trybu obowi¹zuj¹cych przy wyw³aszczaniu.

3. Wymagane dokumenty:
wniosek w³a�ciciela, dokumenty z ewidencji grun-
tów wraz z wykazem zmian gruntowych,

4. Op³aty :
nie pobiera siê

5. Czas za³atwienia sprawy:
oko³o 2 miesiêcy

WYKAZ ZADAÑ WYKONYWANYCH PRZEZ  REFERAT GEODEZJI,
GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
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Rozgraniczenia
1. Miejsce  za³atwienia sprawy:

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Plano-
wania Przestrzennego i Budownictwa  budynek
Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piê-
tro pkt. Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
postanowienie o wszczêciu postêpowania rozgra-
niczeniowego
wydanie decyzji
wniosek do S¹du Rejonowego w Nowym Targu o
rozstrzygniêcie sporu w przypadku odwo³ania od
decyzji

3. Wymagane dokumenty:
wniosek w³a�ciciela
dowód stwierdzaj¹cy prawo dysponowania nieru-
chomo�ci¹
adresy w³a�cicieli s¹siednich dzia³ek
nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego upo-
wa¿nionego do wykonania czynno�ci rozgranicze-
niowych

4. Op³aty
bez op³aty skarbowej / op³aty s¹ wnoszone u wy-
konawcy rozgraniczenia/

5. Czas za³atwienia sprawy
Do 30 dni

Grunty dodatkowe � zbycie czê�ci nieruchomo�ci
niezbêdnej do poprawienia warunków zagospoda-
rowania nieruchomo�ci przyleg³ej

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Plano-

wania Przestrzennego i Budownictwa  budynek
Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piê-
tro pkt. Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
Umowa notarialna  poprzedzona protoko³em z ro-
kowañ

3. Wymagane dokumenty :
Wniosek w³a�ciciela lub u¿ytkownika wieczyste-
go,

4. Op³aty
Koszty podzia³u i wyceny / do dnia zawarcia umo-
wy notarialnej/
Cena nabycia / do dnia umowy lub jak w protokole
z rokowañ/
Koszty notarialne i op³at s¹dowych / w dniu spo-
rz¹dzenia umowy w wysoko�ci uzgodnionej z no-
tariuszem/

5. Czas za³atwienia sprawy do 6 miesiêcy

Sprzeda¿ nieruchomo�ci gruntowej oddanej w u¿yt-
kowanie wieczyste

1. Miejsce  za³atwienia sprawy
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa  budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
Umowa w formie aktu notarialnego

3. Wymagane dokumenty
Wniosek u¿ytkownika wieczystego

4. Op³aty
Koszty wyceny / do dnia zawarcia umowy nota-
rialnej/
Cena nabycia/ w wysoko�ci wynikaj¹cej z operatu
szacunkowego rzeczoznawcy maj¹tkowego, w ter-
minach wynikaj¹cych z protoko³u rokowañ/
Koszty notarialne i koszty s¹dowe / w dniu sporz¹-
dzenia umowy notarialnej w wysoko�ci uzgodnio-
nej z notariuszem/

5. Czas za³atwienia sprawy 3 miesi¹ce

Nabycie nieruchomo�ci na w³asno�æ lub w u¿ytko-
wanie wieczyste

W drodze przetargu

1. Miejsce  za³atwienia sprawy
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa  budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy
Akt notarialny poprzedzony nastêpuj¹cymi czyn-
no�ciami:
Wniosek referatu o wyznaczenie nieruchomo�ci do
zbycia,
Pozytywne opinie stosownych Komisji Rady Mia-
sta Szczawnica
Wydzielenie geodezyjne/ w razie potrzeby/ i wy-
cena
Decyzja Burmistrza Miasta o przeznaczeniu nieru-
chomo�ci do sprzeda¿y
Wywieszenie wykazu nieruchomo�ci na tablicy
og³oszeñ/ 21 dni/
Og³oszenie przetargu / minimum 2 tygodnie przed
wyznaczon¹ dat¹ przetargu/
Przeprowadzenie przetargu
Wyznaczenie terminu sporz¹dzenia umowy nota-
rialnej / 21 dni od dnia przetargu/

3. Wymagane dokumenty
Dowód wp³aty wadium
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4. Op³aty
Op³aty skarbowej nie pobiera siê
Wp³ata wadium 3 dni przed przetargiem
Koszty przygotowania nieruchomo�ci do zbycia
/do dnia umowy notarialnej/
Cena nabycia w wysoko�ci osi¹gniêtej w przetar-
gu / do dnia umowy notarialnej/
Koszty notarialne i s¹dowe / w wysoko�ci uzgod-
nionej z notariuszem/

5. Czas za³atwienia sprawy:
Oko³o 6 miesiêcy

6. Inne informacje istotne dla interesantów:
Oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci
gruntowej zabudowanej nastêpuje z równoczesn¹
sprzeda¿¹ po³o¿onych na tej nieruchomo�ci budyn-
ków i innych urz¹dzeñ
Wykazy nieruchomo�ci oraz informacje na temat
nieruchomo�ci wyznaczonych do zbycia, a tak¿e
og³oszenia o przetargach wywieszane s¹ na tablicy
og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Szczawnica,
w prasie lokalnej � miesiêczniku �Z doliny Graj-
carka� oraz innych gazetach lokalnych.

Bez przetargu

1. Miejsce  za³atwienia sprawy
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa  budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy
Akt notarialny poprzedzony protoko³em z rokowañ

3. Wymagane dokumenty
Oferta na nabycie nieruchomo�ci

4. Op³aty
Op³aty skarbowej nie pobiera siê
Koszty przygotowania nieruchomo�ci do zbycia
/do dnia umowy notarialnej/
Cena nabycia / w wysoko�ci i w terminach wyne-
gocjowanych  zawartych w protokole z rokowañ
Koszty notarialne i s¹dowe / w wysoko�ci uzgod-
nionej z notariuszem/

5. Czas za³atwienia sprawy:
Oko³o 3 miesiêcy

6. Inne informacje istotne dla interesantów:
Burmistrz og³asza mo¿liwo�æ bezprzetargowego
zbycia nieruchomo�ci, je¿eli dwa przetargi zakoñ-
cz¹ siê wynikiem negatywnym. Og³oszenia wywie-
szane s¹ na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu
Miasta Szczawnica, w prasie lokalnej � miesiêcz-
niku �Z doliny Grajcarka� oraz innych gazetach lo-
kalnych.

 Przed³u¿enie terminów u¿ytkowania wieczystego

1. Miejsce  za³atwienia sprawy
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Plano-
wania Przestrzennego i Budownictwa  budynek
Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piê-
tro pkt. Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
Akt notarialny

3. Wymagane dokumenty
Wniosek o przed³u¿enie terminów u¿ytkowania
wieczystego

4. Op³aty:
Bez op³aty skarbowej
Koszty wyceny / do dnia umowy notarialnej/
Koszty notarialne i op³aty s¹dowej

5. Czas za³atwienia sprawy:
Ok. 2 miesi¹ce

6. Inne informacje istotne dla interesanta:
U¿ytkownik wieczysty mo¿e ¿¹daæ przed³u¿enia
terminu na dalszy okres od  40 do 99 lat w ci¹gu
ostatnich piêciu lat przed up³ywem zastrze¿one-
go w umowie terminu

Prawo pierwokupu

1. Miejsce  za³atwienia sprawy
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Plano-
wania Przestrzennego i Budownictwa  budynek
Urzêdu Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piê-
tro pkt. Nr 12, tel 2622203  wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
Akt notarialny

3. Wymagane dokumenty
Warunkowa umowa sprzeda¿y w formie aktu no-
tarialnego

4. Op³aty
Op³aty skarbowej nie pobiera siê

5. Czas za³atwienia sprawy:
Do 2 miesiêcy od daty otrzymania zawiadomie-
nia o tre�ci umowy sprzeda¿y

6. Inne informacje istotne dla interesantów
Prawo pierwokupu przys³uguje Gminie w przy-
padku sprzeda¿y : niezabudowanej nieruchomo-
�ci nabytej uprzednio przez wnioskodawcê od
Skarbu Pañstwa lub Gminy, prawa u¿ytkowania
wieczystego niezabudowanej nieruchomo�ci
gruntowej, nieruchomo�ci po³o¿onej na obsza-
rze przeznaczonym w planie miejscowym na cele
publiczne.
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Dzier¿awa gruntów rolnych

1.   Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa  budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203  wew.29

1. Sposób za³atwienia sprawy
Umowa dzier¿awy

2. Wymagane dokumenty :
Wniosek o wydzier¿awienie gruntu

3. Op³aty
Op³ata skarbowa w wysoko�ci 5,00 z³ na podanie
Czynsz roczny
Podatek rolny

4. Czas za³atwienia
Ok. 30 dni

5. Inne informacje istotne dla interesantów:
Na rzecz dotychczasowych dzier¿awców grunty
wydzier¿awiane s¹ bez przetargu

Dzier¿awa terenów budowlanych i najem nierucho-
mo�ci

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
umowa dzier¿awy terenu lub umowa najmu nieru-
chomo�ci / lokalu

3. Wymagane dokumenty :
Wniosek osoby zainteresowanej, z urzêdu / w przy-
padku wystawienia  nieruchomo�ci do dzier¿awy
w drodze przetargu/

4. Op³aty
Op³aty skarbowej nie pobiera siê
Czynsz miesiêczny
Podatek od nieruchomo�ci

5. Czas za³atwienia sprawy :
Do 2 miesiêcy

Zamiana nieruchomo�ci

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
akt notarialny

3. Wymagane dokumenty
Wniosek w³a�ciciela nieruchomo�ci

4. Op³aty :
Dop³ata ró¿nicy w cenie podlegaj¹cej zamianie
Notarialne i s¹dowe koszty wed³ug uzgodnieñ
wnioskodawcy z Burmistrzem Miasta Szczawnica

5. Czas za³atwienia ok. 3 miesi¹ce

Sprzeda¿ lokali i budynków mieszkalnych na rzecz
najemców

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
Akt notarialny

3. Wymagane dokumenty :
Wniosek najemcy

4. Op³aty:
Op³aty skarbowej nie pobiera siê
Koszt wyceny 350,00 z³
Cena sprzeda¿y i op³at z tytu³u u¿ytkowania wie-
czystego gruntów w wysoko�ci i na  warunkach
ustalonych w protokole z rokowañ
Koszt sporz¹dzenia op³at notarialnych i s¹dowych
w dniu podpisania umowy w wysoko�ci uzgodnio-
nej  z notariuszem

5. Czas za³atwienia sprawy ok. 3 miesiêcy
6. Inne informacje istotne dla interesantów :

Nabywc¹ lokalu mo¿e byæ wy³¹cznie najemca lo-
kalu / ma³¿onkowie/.
Sprzeda¿ nastêpuje na podstawie Uchwa³y Nr 194/
XXXIII/01 Rady Miasta Szczawnica z dnia 17
wrze�nia 2001 r. Najemcom przys³uguje bonifika-
ta w wysoko�ci 25 % ceny lokalu mieszkalnego
ustalon¹ w trybie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodar-
ce nieruchomo�ciami / Dz.U.z 2000 r. Nr 46 poz.
543/. Powy¿sz¹ cenê obni¿a siê o kolejne 25 % w
razie zap³aty przez nabywcê ca³o�ci nale¿nej kwo-
ty przed zawarciem umowy notarialnej.
Istnieje mo¿liwo�æ zakupu mieszkania na raty
Bonifikaty nie maj¹ zastosowania przy sprzeda¿y
lokali mieszkalnych w budynku przedszkola przy
ul. Jana Wiktora w Szczawnicy.
Nie zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y lokale
mieszkalne w budynku �Agronomówka� w
Szczawnicy ul. Szlachtowa.
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Nadawanie i zmiana nazw ulic

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa  budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy
Podjêcie uchwa³y przez Radê Miasta Szczawnica

3. Wymagane dokumenty :
wniosek mieszkañców, organizacji spo³ecznych

4. Op³aty
Bez op³at skarbowych

5. Czas za³atwienia sprawy:
Ok. 3 miesiêcy

Numeracja nieruchomo�ci

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy :
zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomo�ci

3. Wymagane dokumenty :
Wniosek w³a�ciciela nieruchomo�ci
 Decyzja zezwalaj¹ca na u¿ytkowanie budynku /
wydaje Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/

4. Op³aty
5,00 z³ + 0,5 z³ za ka¿dy za³¹cznik

5. Czas za³atwienia sprawy:
Do 7 dni

Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
Protokó³ uzgodnieñ w którym ustalono termin za-
p³aty

3. Wymagane dokumenty:
Wniosek u¿ytkownika wieczystego z uzasadnie-
niem

4. Op³aty:
Op³aty skarbowej nie pobiera siê

5. Czas za³atwienia sprawy
Do 14 dni

6. Inne informacje istotne dla interesantów
Zgodnie z ustaw¹ op³atê wnosi siê bez dodatko-
wych wezwañ do 31 marca ka¿dego roku z góry za
dany rok. Ustalony na wniosek inny termin zap³aty
nie mo¿e przekroczyæ danego roku kalendarzowe-
go.

Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asno�ci

1. Miejsce  za³atwienia sprawy:
Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Budownictwa budynek Urzê-
du Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, I piêtro pkt.
Nr 12, tel 2622203 wew.29

2. Sposób za³atwienia sprawy:
Wycena nieruchomo�ci przez rzeczoznawcê
Wydanie decyzji

3. Wymagane dokumenty
Wniosek u¿ytkownika wieczystego
Aktualny odpis z ksiêgi wieczystej
Akt notarialny nabycia nieruchomo�ci

4. Op³aty
Od wniosku 5,00 z³
Za ka¿dy za³¹cznik 0.50 z³
Pokrycie kosztów nieruchomo�ci

5. Czas za³atwienia sprawy:
60 dni

Do dnia 15 marca 2004 r. sprawy z zakresu ewiden-
cji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów, a tak¿e wy³¹czeñ z produkcji rolnej prowa-
dzone s¹ przez Urz¹d Miasta Szczawnica. Wydawane
s¹ :

- wypisy z rejestrów gruntowych
- za�wiadczenia z rejestrów gruntowych
- informacje z rejestrów gruntowych
- po�wiadczenia dokumentacji geodezyjnej z ope-
ratem ewidencji gruntów i budynków

 Z dniem 15 marca 2004 r. zadania te przechodz¹ do
kompetencji Starostwa Powiatowego w Nowym Tar-
gu. Pomimo przejêcia zadañ przez Starostwo Urz¹d
Miasta Szczawnica bêdzie mia³ mo¿liwo�æ wgl¹du i ko-
rzystania z bazy danych ewidencji gruntów. Baza taka
bêdzie w dalszym ci¹gu udostêpniania stronom, które
bêd¹ mog³y korzystaæ z danych za po�rednictwem pra-
cowników Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzêdu
Miasta Szczawnica.

Przygotowa³a: Jolanta Porêba
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STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA
Sprawa psów � ci¹g dalszy.

I sta³o siê. Mimo ostrze¿eñ i apelu, wa³êsaj¹cy siê pies za-
atakowa³ jedenastoletni¹ dziewczynkê spaceruj¹c¹ po Parku
Górnym ze swoim czworonogiem, który by³ w kagañcu i na
smyczy. Poniewa¿ dotychczas nie uda³o siê ustaliæ w³a�cicie-
la agresywnego psa, a wiêc i faktu, ¿e pies by³ szczepiony,
dziecko zosta³o poddane serii bolesnych zastrzyków. Niefra-
sobliwy w³a�ciciel psa w takim przypadku mo¿e siê liczyæ
nie tylko z odpowiedzialno�ci¹ karn¹, ale równie¿ powa¿ny-
mi konsekwencjami finansowymi (koszty leczenia i odszko-
dowanie).

Czysto�æ miasta zale¿y równie¿ od Ciebie !
Worki na odpady komunalne z op³aconym wywozem s¹

do nabycia w kolejnym sklepie - na ul. G³ównej 10 (obok ap-
teki). Tak jak dotychczas mo¿na je kupiæ w Hurtowni Sam-
Chem przy Urzêdzie Miasta i w MZGK ul. Zawodzie 19 c.
Wkrótce sprzeda¿ w kolejnych sklepach.

Szambo w Parku Górnym
Zupe³ny  brak wyobra�ni zaprezentowa³y osoby odpowie-

dzialne za porz¹dek i bezpieczeñstwo w Parku Górnym. Wy-
pe³nione po brzegi szambo przykryte by³o zbutwia³ymi de-
seczkami staniêcie na tak �zabezpieczony� zbiornik mog³oby
siê skoñczyæ tragicznie. Po interwencji Stra¿y Miejskiej przy-
kryto szambo solidnymi pokrywami betonowymi.

I znów zniszczona barierka !
Uszkodzeniu uleg³a barierka, znajduj¹ca siê na zakrêcie

drogi na ul. Szalaya, obok sklepu obuwniczego �Palenica�.
W minionym roku naprawiano j¹ dwukrotnie. Kolejny raz wy-
datkowane bêd¹ pieni¹dze podatników, które mog³yby  byæ
przeznaczone  na zupe³nie inne cele. W przypadku zainstalo-
wanego monitoringu, uda³oby siê ustaliæ sprawcê, który po-
niós³by koszty naprawy.

Czy tak musi wygl¹daæ nasze miasto? Wstyd!

APEL BURMISTRZA
MIASTA SZCZAWNICA

W zwi¹zku z organizowaniem elektronicznego
monitoringu  centrum naszego miasta, który ma
na celu podniesienie bezpieczeñstwa i przeciw-
dzia³anie przestêpczo�ci,  zwracam siê z pro�b¹
do:

- Przedsiêbiorców,
- Instytucji,
- Organizacji,
- Mieszkañców

o finansowe wsparcie tego przedsiêwziêcia.

Wp³at prosimy dokonywaæ na konto
74 1020 3466 0000 9602 0004 3828
z dopiskiem �Darowizna - Monitoring�

lub w kasie Urzêdu Miasta

Monitoring wizyjny w Szczawnicy

W celu poprawy bezpieczeñstwa i przeciwdzia-
³aniu wykroczeniom i przestêpstwom Stra¿ Miejska
organizuje monitoring naszego miasta. Przedsiê-
wziêcie finansowane bêdzie z dobrowolnych wp³at
przedsiêbiorców, instytucji i mieszkañców - patrz
apel burmistrza. Czynione s¹ starania o dofinanso-
wanie tego przedsiêwziêcia przez firmy ubezpiecze-
niowe z funduszy prewencyjnych.

Dotychczas uda³o siê zebraæ niemal po³owê nie-
zbêdnych �rodków do wykonania systemu dotycz¹-
cego centrum Szczawnicy. Szacunkowy minimalny
koszt wykonania czê�ciowego monitoringu  wyno-
si 15 ty�. z³otych. W przypadku zebrania wiêkszej
kwoty mo¿liwe bêdzie objêcie monitorowaniem
wiêkszego obszaru miasta.

System w swoim za³o¿eniu bêdzie mo¿na rozbu-
dowywaæ.

W nastêpnym numerze wiêcej szczegó³ów.


