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Szczawnica,  22 stycznia 20�0r.       

O G Ł O S Z E N I A

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Z 
2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały nr 
XLV/ 366 /09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17.12.2009 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  ustny nieograni-
czony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Szczawnicy przy ul. Widok stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 176 z obrębu 1 
m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Widok 
o powierzchni 0.0782 ha, objętej księgą wieczystą nr 
NS1T/00052901/9
Cena wywoławcza  wynosi 6.000,00  zł / słownie :  sześć 
tysięcy złotych/ 
Wadium wynosi  600.00 zł / słownie sześćset  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
      
W/w działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, oraz nie przystąpiono 
do jego opracowania, strefa B Uzdrowiska, otulina Pieniń-
skiego Parku Narodowego. Zgodnie z zapisami obowiązują-
cego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy nr 60/IX/99 z dnia 
21.06.1999 r. z późn. zm. w/w działka położona jest w terenach 
osuwiskowych i zagrożonych osuwaniem, które wskazane są 
do zalesień i zadrzewień.
W/w nieruchomości nie są przedmiotem obciążenia lub zobo-
wiązań i wolne są od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 lutego 2010  r. o godzi-
nie 10.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczaw-
nicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.
Wadium 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  19.02.2010 r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. 
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 
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.

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 terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umo-
wy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem nie skorzystania  
przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu, 
przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Koszty 
sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania 
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.262 22-03.

JP/JG

Szczawnica, 22 stycznia 20�0 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 25 
stycznia 2010 do 15 lutego 2010 r. wywieszono wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica 
przeznaczonych do :

1.  Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
-    lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku wielorodzinnym nr 
2 na oś.XX-lecia w Szczawnicy

JP/JG
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Szczawnica,  �2 stycznia 20�0r.       

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 
2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały nr 
XLIV/345/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30.11.2009 
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 Szczawnicy przy ul. Głównej 
stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 2876/7 z obrębu 1 
m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej / 
Piaski/ o powierzchni 0.7450 ha, objętej księgą wieczystą 
nr NS1T/00067390/1
Cena wywoławcza  wynosi 160.000,00  zł / słownie: sto 
sześćdziesiąt tysięcy złotych/ netto
Wadium wynosi  16.000.00 zł / słownie szesnaście tysięcy  
złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek Vat w wysokości 22 %
      
W/w działka w ok. 21 % położona jest w terenach oczyszczalni 
ścieków oraz urządzeń komunikacji samochodowej / stacja 
paliw z ewentualnym zapleczem handlowo – gastronomiczno 
- noclegowym/ symbol planu B 88NO/TS, pozostała część 
działki nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, oraz nie przystąpiono do 
jego opracowania, strefa „C” Uzdrowiska, otulina Pienińskiego 
Parku Narodowego. 
W/w nieruchomości nie są przedmiotem obciążenia lub zobo-
wiązań i wolne są od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 lutego 2010  r. o godzi-
nie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczaw-
nicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.
Wadium 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  19.02.2010 r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. 
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 
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.

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 terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umo-
wy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem nie skorzystania  
przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu, 
przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Koszty 
sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania 
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.262 22-03.

JP/JG

Szczawnica,  �2 stycznia 20�0r.       

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 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały 
nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 
9.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza III  ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  
nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej 
stanowiącej :

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 2975 z obrębu 1 
m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej / 
Piaski/ o powierzchni 0.0953 ha, objętej księgą wieczystą 
nr NS1T/00052901/9
Cena wywoławcza  wynosi 140.000,00  zł / słownie : sto 
czterdzieści tysięcy złotych/ netto
Wadium wynosi  14.000.00 zł / słownie czternaście tysięcy  
złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z 
tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej.
Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek Vat w wysokości 22 %

Dla w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, oraz nie przystąpiono do 
jego opracowania, strefa „C” Uzdrowiska. Zgodnie z zapi-
sami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczaw-
nica przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr 
60/IX/99 z dnia 21.06.1999r.  w/w działka jest położona w 
terenie osadniczym do umiarkowanego rozwoju różnych form 
mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią 
towarzyszącą, z koniecznością eliminacji istniejących usług  
o charakterze uciążliwym.
W/w nieruchomości nie są przedmiotem obciążenia lub zobo-
wiązań i wolne są od praw osób trzecich.
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Pierwszy piętrowy parking 
w Szczawnicy

W ramach funduszy z programu Współpracy Transgranicznej 
Euroregion Tatry, Miasto i Gmina Szczawnica opracowywuje 
wniosek na budowę poziomowego parkingu w Pieninach. W 
ramach projektu przewidywana jest przebudowa istniejącego 
parkingu znajdującego się po lewej stronie przy wjeździe  na 
przystań końcową spływu Dunajcem oraz utworzenie nad 
nim drugiej płyty na wysokości jezdni. Obecnie istniejący 
parking znajduje się poniżej jezdni, co przy jego nadbudowie 
o dodatkowe piętro w żaden sposób nie popsuje walorów 
widokowych w tym rejonie. W sumie przewidzianych jest 
212 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 
11 dla autokarów. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną pasaże 
handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej 
nawiązujące swą architekturą do tradycyjnego stylu szczaw-
nickiego.  W ten sposób płyta parkingu osłonięta stylowymi 
budynkami w sposób naturalny wkomponuje się w krajobraz 
Szczawnicy. Zrealizowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże 

problem parkowania w Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę 
turystyczną i usługową w rejonie Pienin. Będzie to również 
naturalne zakończenie promenady biegnącej od centrum 
Szczawnicy prawą stroną Grajcarka, bądź jej rozpoczęcie dla 
tych, którzy swą przechadzkę rozpoczną od strony Pienin. 
Planowany termin złożenia wniosku to luty 2010r. 

Przetarg odbędzie się w dniu  25 lutego 2010  r. o godzi-
nie 9.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawni-
cy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.
Wadium 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  19.02.2010 r. Za dzień 
wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. 
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 
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.

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 terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umo-
wy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem nie skorzystania  
przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu, 
przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Koszty 
sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania 
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.262 22-03.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmio-
towej nieruchomości odbył się w dniu 15.09.2009 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmioto-
wej nieruchomości odbył się w dniu 27.10.2009 r.

JP/JG
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PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,  pozyska-
no dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja 
ujęć wody i rurociągów przesyłowych z elementami ochrony śro-
dowiska oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczaw-
nicy”. Koszt całości zadania wynosi 16 000 000,00 zł z czego po-
zyskano maksymalnie możliwe dofinansowanie w wysokości 
8 000 000,00zł. 

W chwili obecnej ukończono budowę obiektów hydrotechnicznych 
na ujęciu Sewerynówka, zakończone zostały roboty polegające na 
wykonaniu rurociągów wody surowej łączących ujęcia Pokrzywy 
– Sewerynówka ze stacją uzdatniania wody. Zakończono budowę 
zbiornika wody pitnej przy stacji uzdatniania wody. Obecnie trwa-
ją prace związane z przebudową obiektów kubaturowych na ujęciu 
Sewerynówka oraz z kompleksową rozbudową budynków stacji. 
Kolejnym i ostatnim etapem robót będzie przebudowa ujęcia wody 
Pokrzywy oraz montaż o rozruch technologii (filtrów pośpiesznych) 
przeznaczonych do oczyszczania wody pitnej. Ta część zadania rea-
lizowana będzie w 2010.   

    

 

      

W ramach pozyskanych funduszy europejskich z Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, pozyska-
no dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „ Kompleksowa 
rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
dla uzdrowiska Szczawnica”. Koszt całości zadania wynosi po-
nad 9 000 000,00 zł

W rozstrzygniętym przetargu, wyłonionym wykonawcą została firma 
Ekomeks, z którą w dniu 3 września 2009r. podpisano umowę. W chwi-
li obecnej zgodnie z harmonogramem zakończone zostały roboty pole-
gające na wykonaniu rurociągów przysyłających wodę pitną w ulicach: 
Kunie, Staszowa, Flisacka,  Sopotnicka, Główna (w rejonie Gimna-
zjum), Ogrodowa, Kwiatowa i Zielona. Odtworzone tymczasowo na-
wierzchnie remontowanych ulic, wykonane zostaną na wiosnę 2010r.  

W ramach rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012” Szczawnica pozyskała środki finansowe na budowę kom-
pleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą. 

W ramach ww. inwestycji wykonane zostało: Boisko piłkarskie,  
boisko wielofunkcyjne (kosz/siatka, piłka ręczna/tenis), budynek 
sanitarno-szatniowy, ogrodzenie, oświetlenie, instalacje, przyłącza 
wod. –kan.
          
Całkowity koszt realizacji inwestycji –1 300 000,00 zł
Środki pozabudżetowe -   50%
Prace budowlane zostały ukończone i odebrane. Uroczyste otwarcie 
nastąpi wiosną 2010r.           

W ramach programu Współpraca Transgraniczna otrzymano 
dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą:  „Poprawa 
jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku 
Narodowego” .
W dniu 15 września Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda 
podpisał umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego na realizację 
projektu pn.: „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie 
Pienińskiego Parku Narodowego”. Projekt złożony przez władze 
Szczawnicy w październiku 2008r, został zaakceptowany do dofi-
nansowania końcem maja 2009r. a całkowita jego wartość wynosi 
2 412 278,52 EURO (ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on budowę 
promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z 
elementami małej architektury. Znajdą się tam więc ławeczki do 
odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe 
oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. Promenada 
posiadała będzie zarówno część jezdną do domów znajdujących się 
przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. 
Przetarg na roboty budowlane ogłoszony został w styczniu 2010r, 
otwarcie ofert nastąpi 5 lutego 2010r.   

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
Działanie 3.3 a pozyskano dofinansowanie na realizację zadania pod 
nazwą ”Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Szczawnicy”. Łączna wartość wniosku wynosi ponad 1 000 
000,00 zł, z czego

Dotacja-  75%
Wkład własny - 25%

POSTĘPY REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI W RAMACH 

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
I KRAJOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY 

SZCZAWNICA
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Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu 
hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie pokrycia dachowego, 
modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji 
terenu po remoncie.
W wyniku rozstrzygniętego już przetargu, prace budowlane wykony-
wać będzie firma Erbet Sp. z o.o. której plac budowy oddano 1 lutego 
2010r. Termin zakończenia prac 31 lipca 2010r. 

 W ramach rządowego Programu „Orlik PLUS” pozyskano 
środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja i remont infrastruk-
tury związanej z ochroną środowiska na boisku sportowym i w jego 
obrębie z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem klubu sportowego 
KS Jarmuta Szczawnica położonego w miejscowości Szlachtowa”. 
Zakres  robót  obejmował  wykonanie odwodnienia terenu przy boisku 
do piłki nożnej, wykonanie chodnika przed trybuną,  dostawę i mon-
taż trybun metalowych prefabrykowanych na konstrukcji metalowej 
przeznaczonych łącznie dla 262 osób, dostawę i montaż kolektorów 
słonecznych do cieplej wody użytkowej dla istniejącego budynku 
szatni , wykonanie ogrodzenia  oraz wykonanie niwelacji murawy.  
Prace zakończone zostały 15 grudnia 2009. 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 pozyskano środki  na dofinansowanie zadania pod nazwą: 
„ Odnowa centrum Wsi Jaworki”. Łączna wartość projektu 
wynosi ponad 1 000 000, 00 z czego dofinansowanie to 500 000, 
00zł
Głównym celem projektu jest przywrócenie dawnych i nadanie no-
wych funkcji centrum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycz-
nego z okolic szlaków do centrum wsi i podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Jaworek.
W wyniku rozstrzygniętego przetargu, prace budowlane wykony-
wać będzie konsorcjum firm Rem-Bud i Budeko z Nowego Sącza,  
której 1 lutego 2010r przekazano plac budowy. Termin zakończenia 
prac to 31 lipiec 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja 
– mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzymał 
dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności 
pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku tu-
rystycznym”. Wartość całego wniosku wynosi 48000 euro z czego:
Dotacja – 45600 euro – 95% 
Wkład własny – 2400 euro – 5%
Głównym celem projektu jest promocja walorów przyrodniczych 
Miasta i Gminy Szczawnica poprzez publikację albumów i folderów, 
utworzenie strony internetowej oraz rozmieszczenie po mieście tablic 
informujących o atrakcjach turystycznych miejscowości.  Ze względu 
na to, iż wniosek złożony przez Szczawnicę uplasował się na pierw-
szym miejscu spośród wszystkich złożonych, oficjalne podpisanie 
umowy nastąpiło 26 listopada br. w siedzibie Związku Euroregion 
Tatry w obecności wójtów i burmistrzów z całego Podhala. 
W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na wykonie tablic in-
formacyjnych oraz publikacji. Ogłoszony jest również konkurs na 
pamiątkę turystyczną ze Szczawnicy.  

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja 
– mikroprojekty - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy otrzymał 
dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przenikanie kultur: 
polsko – słowacka wymiana środowisk twórczych”. Wartość całego 

wniosku wynosi 45300 euro z czego:
Dotacja – 43035 euro – 95% 
Wkład własny – 2265 euro – 5%
Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu 
imprez kulturalnych, warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i mu-
zycznych oraz wystaw i wernisaży szczawnickich artystów. Dodat-
kowo w projekcie zaplanowany jest zakup sprzętu umożliwiającego 
sprawne organizowanie imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla 
widowni itp.
W ramach podpisanej początkiem grudnia umowy, zorganizowano 
już min. imprezę sylwestrową pod kolejką.   

 ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE  

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda końcem 
września br. złożył kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 
tzw. „Schetynówka”, tym razem na przebudowę dróg, mostów i 
chodników we wsi Jaworki. 
 W ramach złożonego projektu pod nazwą ”Przebudowa 
węzła komunikacyjnego kierującego ruch do Rezerwatów „Homole”, 
„Biała Woda”, „Czarna Woda” oraz do Miasta Szczawnica” planuje 
się wykonanie min: remontu nawierzchni dróg i chodników na ul. 
Kościelna, Biała Woda, Czarna Woda i Pod Homolami, montaż barier 
ochronnych, remont elementów konstrukcyjnych mostu, przeniesienie 
przystanku i budowę zatoki autobusowej oraz uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego wraz z wycinką drzew. 
W ramach naboru złożono 115 wniosków z całego województwa ma-
łopolskiego. Wniosek Szczawnicy znalazł się na 41 miejscu na liście 
rezerwowej oczekuje na dofinansowanie. Obecnie dofinansowaniem 
zostało wspartych pierwsze 29 wniosków.  
 Przypomnijmy, iż w ramach tego samego programu po-
czątkiem tego roku Burmistrz Grzegorz Niezgoda pozyskał środki 
finansowe na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa węzła ko-
munikacyjnego kierującego ruch do przejścia granicznego polsko 
– słowackiego oraz do Miasta Szczawnica”. Inwestycja zakończona 
7 sierpnia obejmowała zakresem przebudowę skrzyżowania drogi po-
wiatowej z drogą gminną przy wjeździe do Szczawnicy, 2 skrzyżowań 
dróg gminnych (ścieżka pieszo – rowerowa i droga prowadząca do 
przejścia granicznego) oraz remont mostu w Pieninach. Również w 
tym przypadku złożony projekt przeszedł do dofinansowania z listy 
rezerwowej.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek w ramach fun-
duszy unijnych, na poprawę organizacji selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych na terenie gminy Szczawnica. Projekt złożony 
został w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego działanie 7.3 Gospodarka Odpadami. 
 Aby usprawnić i utrwalić system selektywnej zbiórki od-
padów na terenie miasta i gminy Szczawnica składany projekt prze-
widuje zakupienie m.in.:  śmieciarki o dużej pojemności załadow-
czej, śmieciarki o małych gabarytach mogącej obsługiwać wąskie 
ulice, samochodu kontenerowego – hakowca, pojemników na odpa-
dy segregowane oraz materiały niebezpieczne dla środowiska takie 
jak: baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny czy opony.
Wniosek przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej. Obec-
nie oczekuje na podjęcie decyzji o dofinansowanie.

 Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek o 
dofinansowanie zadania pod nazwą „Internet w domach mieszkańców 
Szczawnicy”,  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inno-
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wacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”. 
Projekt obejmuje dofinansowanie takich zadań jak m.in.:

•	 Koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domo-
wych objętych projektem maksymalnie przez okres 3 lat

•	 Dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu 
komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
w gospodarstwach domowych wskazanych przez projek-
todawcę 

•	 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera 
oraz korzystania z Internetu 

Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do Internetu go-
spodarstw domowych o niskim stanie majątkowym. Projekt zakłada 
podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, Szlachtowej i Jawo-
rek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem.
W chwili obecnej złożony projekt przeszedł pozytywnie ocenę for-
malną i oczekuje na decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Władze Miasta i Gminy Szczawnica złożyły wniosek o dofinanso-
wanie w ramach  Działania 6.3 B Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu p.n.: 
Poprawa warunków działalności MGOPS w Szczawnicy poprzez 
rozbudowę istniejącego budynku przy ulicy Szalaya.

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Miasta 
w celu stworzenia siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej tak, aby mógł on wypełniać swe statutowe zadania. 
Rozbudowa budynku urzędu mająca na celu przeniesienia siedziby 
MGOPS obejmować będzie następujące działania:
• Wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty rozbiórkowe, 
wykonanie fundamentów, ścian, stropów, pokrycia dachowego, 
stolarki budowlanej, podłoża i pokrycia, tynków i malowania oraz 
elewacji;
• Wykonanie prac instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych;
• Wykonanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej;
• Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.
Całkowita wartość Projektu:  1 159 504,00
Dotacja z EFRR: 811 653 PLN. - 70 % dofinansowania

Najwyższą ocenę, 100% punktów i pierwsze miejsce na liście wśród 
pozostałych uzdrowisk Małopolski otrzymała Szczawnica w ramach 
oceny przez Zarząd Województwa Małopolskiego złożonego Planu 
Rozwoju Uzdrowiska. Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem 
opracowywanym i przyjmowanym przez gminę uzdrowiskową, 
niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w 
ramach osi priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, 
działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat B In-
westycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. W schemacie 
tym wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową i 
renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
zlokalizowane na terenie uzdrowisk. 
  
 Władze Miasta i Gminy Szczawnica wspólnie z Przed-
siębiorstwem Uzdrowisko Szczawnica S.A starają się o pozyskanie 
dofinansowania na realizację dwóch projektów.  Pierwszy z nich pod 
nazwą „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczaw-
nicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej” zakłada 
rewaloryzację istniejących obiektów znajdujących się na terenie Parku 
oraz wzbogacenie ich o nowe elementy przestrzenne takie jak np.: 
altano-kawiarnia, mini golf, place zabaw, karuzele, kaskady wodne, 
staw czy rabaty kwiatowe. Wartość projektu wynosi łącznie 4 500 000, 
00 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 3 375 000,00. 

Drugi z projektów pod nazwą „Rewitalizacja Pl. Dietla oraz prome-
nady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury 
uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej” polega na 
zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W skład projektu wchodzi 
zagospodarowanie odcinka górnego – od placu Dietla do ZPL wraz 
z przebudową samego placu oraz odcinka dolnego od ZPL do uli-
cy. W części pierwszej (plac Dietla – Zakład Przyrodo-Leczniczy) 
przewiduje się modernizację 3 768 m2 nawierzchni placów i ciągów 
pieszych wraz z modernizacją fontanny w centralnej części placu. 
Niewątpliwą atrakcja będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz z wodo-
spadem, która nada tej przestrzeni niepowtarzalny charakter. Dla jej 
stworzenia zostanie wykorzystany istniejący ciek wodny i poprzez 
stworzenie nowego koryta wraz ze specyficznym ukształtowaniem 
stworzony zostanie ciekawy element kompozycyjny całej przestrzeni. 
Dodatkowo zmodernizowane zostaną schody na osi widokowej do 
Inhalatorium (ok. 350 m2).

  Wnioski zostały złożone 22 grudnia 2009r.  . 

2009 2010 2011 RAZEM

Rewitalizacja uzdrowi-
skowego Parku Dolnego 
w Szczawnicy wraz z 
elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej.

Udział własny 
miasta

     
43 920,00

- -        43 920,00

Udział inwestora 
-50 % (Uzdrowi-
sko)

-      �29 ��0,00     �.�2� ��0,00   2.256 200,00

Środki pozabu-
dżetowe

-      �29 ��0,00     �.�2� ��0,00   2.256 200,00

Wartość ogółem      
43 920,00

  1.259 280,00     3.253 120,00   4.556 320,00

Rewitalizacja Pl. Dietla 
oraz promenady space-
rowej do pijalni wraz z 
elementami małej archi-
tektury uzdrowiskowej 
i przebudową pijalni 
wody mineralnej.

Udział własny 
miasta

     
46 300,00

     301 233,00     1.314 638,00   1.509 846,00

Środki pozabu-
dżetowe

-      903 700,00     3.943 915,00   5.000 000,00

Wartość ogółem      
46 300,00

  1.204 933,00     5.258 553,00   6.509 846,00
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W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 
złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Do-
skonalenie kwalifikacji kadry urzędniczej Urzędu Miasta i Gminy 
Szczawnica”.  
Wychodząc naprzeciw ciągłym zmianom prawa realizowanego przez 
pracowników Urzędu, składany projekt zakłada organizację cyklu 
szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica oraz wdrożenie usprawnień zarządczych pod-
noszących jakość obsługi klienta. Obecnie wniosek poddawany jest 
ocenie formalnej.

PLANOWANE WNIOSKI 
O DOFINANSOWANIE  

  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 przygotowywany jest wniosek pod nazwą „Odnowa cen-
trum wsi Szlachtowa”. W ramach składanego projektu odnowiony 
zostanie ciąg komunikacyjny w centrum Szlachtowej, wyposażony 
w elementy małej architektury. Planowany termin złożenia wniosku 
to połowa 2010 roku.  

 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowany 
jest już do złożenia wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Mieście 
i Gminie Szczawnica”. Łączny planowany koszt projektu wynosi 
400 000,00 zł i jest on pokrywany w 100% ze środków unijnych. 
Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 
takich jak m.in.: zawody sportowe, wycieczki turystyczne, kółka za-
interesowań z malarstwa i muzyki, konkursy wiedzy, nauka języków 
obcych. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły znajdujące się na 
terenie Miasta i Gminy Szczawnica. 
Konkurs ogłoszony ma zostać w lutym 2010r. 

 W ramach funduszy z programu Współpracy Transgranicznej Eu-
roregion Tatry, planowany jest wniosek na budowę poziomowego 
parkingu w Pieninach. W ramach projektu przewidywana jest 
przebudowa istniejącego parkingu oraz utworzenie nad nim drugiej 
płyty na wysokości jezdni. Dodatkowo wzdłuż drogi powstaną pasaże 
handlowo – usługowe oraz centrum informacji turystycznej. Zreali-
zowana inwestycja w dużej mierze rozwiąże problem parkowania w 
Szczawnicy oraz poprawi infrastrukturę w rejonie Pienin.
Ze względu na przesunięcie przez Euroregion Tatry terminu naboru 
wniosków, projekt zostanie złożony w połowie 2010r. 

 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 planowane jest złożenie wniosku na budowę parkingu 
samochodowego w Jaworkach obok Wąwozu Homole. Planowany 
termin ogłoszenia naboru to połowa 2010r. 

W ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska – Słowacja 
planowane jest złożenie wniosku pn: „Budowa sieci wodociągowej 
i odcinka kanalizacji na terenie Szlachtowej i Jaworek z ujęciem 
wody na Czarnej Wodzie”. W chwili obecnej przygotowywana jest 
dokumentacja projektowa. 

W ramach działania 3.3 Instytucje Kultury schemat B Organizacja im-
prez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, MRPO 
na lata 2007 – 2013, planowane jest złożenie wniosku obejmującego 
organizację imprez kulturalnych na terenie Szczawnicy, Szlachtowej i 
Jaworek. Planowany termin złożenia wniosku to marzec 2010r.

 
W ramach działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów prze-
strzennych MRPO na lata 2007-2013, planowane jest złożenie wniosku 
na renowację przejętego przez miasto od parafii Szczawnica końcem 
2009r.,  zabytkowego cmentarza szalayowskiego. Ogłoszenie naboru 
na to zadanie nastąpi w lipcu 2010r.

Remont ul. Głównej w Szczawnicy

Pierwszą inwestycją realizowaną w Szczawnicy w ramach pod-
pisanego w listopadzie 2009r. porozumienia pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Nowym Targu a Burmistrzem Grzegorzem Niezgodą, 
jest przebudowa ul. Głównej na długości 500 mb. Do końca czerwca 
2010 roku, nawierzchnia drogi powiatowej w centrum miasta od ul. 
Zdrojowej do ul. Skotnickiej, zostanie całkowicie zmodernizowana. 
Wymienione zostaną stare chodniki w samym centrum miasta oraz 
przebudowane zapadnięte fragmenty istniejącego chodnika. Zmoder-
nizowana zostanie również infrastruktura burzowo kanalizacyjna, co w 
znaczący sposób poprawi warunki na jezdni podczas opadów deszczu. 
Termin składania ofert na ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg 
przetarg, upływa 4 lutego br. 

„Jestem wdzięczny starostwu za podjęcie się wykonania tej inwe-
stycji. Długo oczekiwana przebudowa najważniejszej ulicy Szczawnicy 
dojdzie w końcu do skutku. Mam nadzieję, że sprawna realizacja 
samego wykonania tej inwestycji w minimalnym stopniu utrudni komu-
nikację na tym odcinku, dlatego w głównej mierze liczę na zrozumienie 
i tolerancję ze strony wszystkich użytkowników ruchu pieszo samocho-
dowego – mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. Efekt na-
tomiast jaki osiąg-
niemy dzięki tej 
inwestycji, będzie 
niewspółmierny do 
tych utrudnień i 
uciążliwości. Nowe 
nawierzchnie drogi 
i chodników będą 
służyć przez kilka 
kolejnych lat – op-
tymistycznie doda-
je burmistrz. 
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REGULAMIN KONKURSU

„Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy”

Organizator
1. Organizatorem konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczaw-

nicy”, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie 
konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzyna-
rodowym rynku turystycznym” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Cel Konkursu 
Konkurs ma na celu stworzenie projektu pamiątki turystycznej 

– symbolu turystycznego popularyzującego miejscowość turystycz-
no-uzdrowiskową Szczawnicę, która po zwielokrotnieniu będzie 
służyć, jako materiał promocyjny.

GRUPA DOCELOWA I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowa-
nych tworzeniem oraz projektowaniem turystycznych pamiątek z 
miejscowości oraz do organizatorów przedsięwzięć, stowarzyszeń 
i fundacji.

2. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności praw-
nych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem otrzymania 
pisemnej zgody od przedstawiciela ustawowego, w szczególności 
dotyczy to osób niepełnoletnich, które biorą udział w konkursie za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie (wzór 
oświadczenia określono w załączniku nr 1).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora 
oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich 
rodzin.

4. Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Organizatora 
projektu pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) wraz z jej nazwą i opisem uzasadniającym związek ze 
Szczawnicą.

5. Projekt pamiątki turystycznej – symbolu turystycznego (np. 
maskotki) - rysunek, zarys graficzny) powinien zawierać szczegó-
łowy opis jej wykonania.

6. Do projektu można dołączyć wykonaną pamiątkę-symbol.
7. Każda praca powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem 

autora.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy 

i wszystkich wymaganych załączników z dopiskiem „Konkurs na 
Turystyczną Pamiątkę ze Szczawnicy” na adres Organizatora: 

Sekretariat Konkursu „Turystyczna Pamiątka ze Szczawnicy” 
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 
103, pokój nr 17. Prace można również dostarczyć osobiście na 
podany powyżej adres.

9. Do prac zgłoszonych do Konkursu należy dołączyć:
a) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, której wzór określono 

w załączniku nr 2,
b) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - wzór określono 

w załączniku nr 1.
10. Projekty muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi 

wcześniej w innych tego typu konkursach. 
11. Dostarczone na Konkurs materiały nie podlegają zwrotowi. Z 

chwilą nadesłania prac przechodzą one na własność Organizatora, 
który przejmuje autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach 
eksploatacji do nadesłanych prac. 

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z prze-
kazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego 

nazwy na rzecz Miasta i Gminy Szczawnicy na polach eksploatacji 
dotyczących:
•	utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi technikami,
•	publicznego prezentowania,
•	umieszczenia w sieci Internet,
•	nieodpłatnego wprowadzenia do obrotu projektu graficznego,
•	druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych 

z wykorzystaniem projektu graficznego,
•	tworzenia na jego podstawie nowych opracowań,
•	zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach 

elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
12. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem, przez osobą 

podpisującą kartę zgłoszenia, zgody na bezpłatne wykorzystywanie 
projektu przez Organizatora przez czas nieokreślony – bez uiszcze-
nia honorarium autorskiego. 

TERMIN
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2010 r. (decy-

duje data stempla pocztowego). Prace nadesłane po terminie nie 
będą brane pod uwagę w konkursie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NAGRODY
1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2010 r.
2. Oceny prac dokona Komisja konkursowa zwana dalej Komisją 

powołana przez Organizatora.
3. Sekretarz Komisji sporządzi protokół końcowy konkursu, który 

będzie podpisany przez przewodniczącego Komisji i przekazany 
Organizatorowi.

4. Laureat i ewentualni wyróżnieni zostaną powiadomieni o 
werdykcie Komisji listownie.

5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody 
zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.

6. Osoby nagrodzone w konkursie zaproszone zostaną na uro-
czystość ogłoszenia wyników. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na 
stronie internetowej organizatora.

NAGRODY
Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Burmistrza Miasta i 

Gminy Szczawnica.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody 

podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach pro-
mocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w 
ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Ograniczone dane (imię i nazwisko oraz miejscowość) doty-
czące autorów zwycięskich prac zostaną opublikowane wraz ze 
zdjęciami prac zgłoszonych do konkursu na stronie internetowej 
Organizatora.

3. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych 
uczestników konkursu (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 po-
wyżej).

INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane mate-
riały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naru-
szenie przez niego zasad Regulaminu.

3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz 
przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu.

4. Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o 
przyjęciu zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego 
regulaminu.

(Załączniki dostępne w Urzędzie Miasta Szczawnica 
i na www.szczawnica.pl)

Informacji udzielił Sekretarz Miasta Tomasz Hurkała


