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MARZEC 2012

Za wyjątkowość Szczawnicy jako miejscowości uzdrowi-
skowej z 200 letnią tradycją oraz duży rozwój lat ostatnich, 
Rada Powiatu Nowotarskiego nadała Miastu i Gminie Szczaw-
nica Medal „Zasłużony dla Podhala”. 

We wniosku o nadanie medalu, Starosta Nowotarski napi-
sał m.in.: „Szczawnica jest najstarszym obszarem lecznictwa 
uzdrowiskowego z wykorzystaniem naturalnych złóż na terenie 
Powiatu Nowotarskiego a 200 lat tradycji uzdrowiska obejmuje 
kilka etapów rozwoju pienińskiego kurortu. Etapów, w których 
poszczególni gospodarze Szczawnicy 
oraz zamieszkujący ją mieszkańcy, 
przyczynili się do jej rozwoju. Szczaw-
nica jest prężnie rozwijającą się 
jednostką samorządu terytorialnego, 
przyczyniając się w znaczący sposób 
do rozwoju gospodarczego regionu, 
jest również bardzo ważnym ośrodkiem 
kultury znanym z licznych wydarzeń 
kulturalnych, ma nieocenione zasługi 
w promowaniu walorów turystycznych 
Powiatu Nowotarskiego”.  

Przewodniczący Rady Powiatu 
Jan Krzak przed głosowaniem nad 
uchwałą, podkreślił przede wszystkim 
zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach 
w Szczawnicy. „Z podupadającego 
uzdrowiska, dzięki przedsiębiorczo-
ści mieszkańców i mądrości władz, 
Szczawnica ponownie stała się perłą 
polskich uzdrowisk. Dzięki licznym 
inwestycjom i przedsięwzięciom miasto 
wypiękniało i cieszy się dziś ogromną 
popularnością wśród turystów”  

- Dziękuję w imieniu całych pokoleń, 
które przez lata pracowały na dobre 
imię Szczawnicy - powiedział podczas 
sesji po podjęciu uchwały Tomasz 
Hurkała, radny powiatowy i sekretarz 
Miasta i Gminy Szczawnica.

Idea wręczenia medalu, zrodziła się 
podczas Sesji Rady Powiatu Nowo-
tarskiego zorganizowanej w zeszłym 
roku w Szczawnicy.  Wówczas władze 
powiatu nowotarskiego miały okazję 
zapoznać się z inwestycjami zreali-
zowanymi w Szczawnicy w ostatnich 
latach, osiągniętymi tytułami i nagro-
dami  oraz zobaczyć zmiany w trakcie 
zwiedzania uzdrowiska.   

Wręczenie medalu odbędzie się 
podczas jednej z uroczystości upa-

Szczawnica wyróżniona medalem „Zasłużony dla Podhala”

miętniających w tym roku 50-tą rocznicę nadania Szczawnicy 
praw miejskich. 

„Jest niewątpliwie zaszczytem dla Szczawnicy otrzymać 
medal „Zasłużony dla Podhala”. Dziękuję za to władzom 
powiatowym, ale przede wszystkim mieszkańcom i dotych-
czasowym włodarzom Szczawnicy” – powiedział burmistrz 
Grzegorz Niezgoda. 
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Pomimo srogiej zimy nie ustają prace inwestycyjne związane z 
przebudową ulicy Zdrojowej i Placu Dietla w Szczawnicy. Inwestor  
zadania - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica,  który pozyskał na jego 
realizację środki finansowe z funduszy unijnych, dogrywa obecnie 
ostatnie szczegóły dotyczące wyglądu Pijalni Magdalena jak również 
fontanny na Placu Dietla. Zadowalający postęp prac, kontrolowany 
na bieżąco przez pracowników urzędu, wskazuje na to, iż termin ich 
zakończenia wyznaczony na koniec czerwca nie jest niczym zagrożo-
ny. Równolegle trwają prace nad detalami związanymi z przebudową 
Parku Dolnego w Szczawnicy, który powinien zachwycać swym 
wyglądem już podczas tegorocznego sezonu turystycznego. 

„Dla mnie osobiście bardzo ważną kwestią jest wygląd fontanny na 
Placu Dietla, która w dużej mierze zależeć będzie od sugestii i pod-
powiedzi mieszkańców Szczawnicy. Bacznie przyglądamy się również 
budowie alejek, altanek i placu zabaw dla dzieci w Parku Dolnym, 
o który mieszkańcy i goście coraz częściej pytają.” – podsumowuje 
burmistrz Grzegorz Niezgoda. 

Inwestujemy w Uzdrowisko

W dniu 13.02.2012 w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie 
został złożony wniosek o dofinansowanie na zadanie pn: „Homole 
Pieniński Matecznik - budowa kompleksu ścieżek edukacyjno - przy-
rodniczych wraz z infrastrukturą przyległą w Małych Pieninach” 

Projekt polega na zagospodarowaniu atrakcyjnych przyrodniczo 
terenów położonych na obszarach wiejskich gminy uzdrowiskowej 
Szczawnica. W skład projektu wchodzi budowa kompleksu ścieżek 
edukacyjno – przyrodniczych oraz uporządkowanie placu zlokalizo-
wanego na wejściu do planowanego kompleksu  będącego począt-
kiem trasy do Wąwozu Homole jak przyjaznej turystom przestrzeni 
publicznej.

Całość zadania zatem składa się z dwóch zasadniczych elemen-
tów:

1. Budowa kompleksu ścieżek edukacyjno – przyrodniczych - w 
ramach kompleksu ścieżek oznaczony zostanie początek i koniec 
każdej ścieżki oraz ustawione zostaną w newralgicznych punktach kie-
runkowskazy (bardzo ważne są wszelkie mapki i szkice, pozwalające 
na orientację w terenie). Wzdłuż głównego ciągu pieszego przewiduje 
się również wykonanie obrzeży z okrąglaków drewnianych, co za-
pobiegnie zadeptywaniu terenu i jednoznacznie wyznaczy szerokość 
traktu spacerowego, a także zapobiegnie wypłukiwaniu istniejącej 
nawierzchni. Ponadto na całej długości ścieżek co około 40 metrów 
zamontowane zostaną drewniane kosze na śmieci, a w miejscach o 
szczególnych walorach krajobrazowych ławki drewniane. Całość 
infrastruktury wykonana zostanie w drewnie w niejaskrawej kolo-
rystyce. Na wykończenie zastosowane zostaną okrąglaki świerkowe 
bezbarwnie impregnowanych. Zakres prac zgodnie z kosztorysem 
obejmuje:

- roboty ziemne ( formowanie i zagęszczanie nasypów);
- utwardzanie powierzchni wjazdu ( wykonanie warstwy sepa-

racyjno-filtracyjnej, warstwy dolnej podbudowy, warstwy górnej 
podbudowy , wykonanie podsypki cementowo –piaskowej, wykonanie 
nawierzchni z kostki) ;

- wyposażenie kompleksu ścieżek ( montaż ławek parkowych drew-
nianych , rowków pod obrzeża drewniane, obrzeży drewnianych ,

wyrównanie istniejącej podbudowy , montaż toalet , koszy na śmie-
ci , tablic informacyjnych, elementów edukacyjnych-piaskownic).

2. Zagospodarowanie terenu placu u wejścia do kompleksu ścieżek 
i Wąwozu Homole wraz ze zmianą jego funkcji.

Drugim elementem projektu jest uporządkowanie istniejącego 
placu położonego w centralnym miejscu łączącym istniejący szlak 
do Wąwozu Homole oraz planowany kompleks ścieżek edukacyj-
no – przyrodniczych. Będzie to więc miejsce, w którym spotykać 
będą się zatem rzesze turystów zmierzających zarówno do Wąwozu 
Homole jak i do nowopowstałego kompleksu ścieżek edukacyjno 
–przyrodniczych, co wymaga, aby miejsce to nabrało reprezentatyw-
nego charakteru i spełniało funkcje centrum turystycznego, na terenie 
którego organizowane są w sezonie różnego rodzaju jarmarki sztuki 
ludowej i pamiątkarskiej jak i imprezy kulturalno – folklorystyczne.

Zakres prac zgodnie z kosztorysem obejmuje:
- wykonane warstwy separacyjno – filtracyjnej;
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy
- wykonanie warstwy górnej podbudowy
- wykonanie podbudowy z betonu
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Po zrealizowaniu projektu powstanie zwarty zagospodarowany 

obszar z infrastrukturą turystyki kwalifikowanej, który zostanie udo-
stępniony turystom i będzie naturalnym uzupełnieniem istniejącego 
szlaku prowadzącego przez Wąwóz Homole.

Teren kompleksu ścieżek edukacyjno – przyrodniczych  będzie 
dostępny bez żadnych ograniczeń w ciągu trwania sezonu wiosenno – 
letniego od świtu do zmierzchu. Obowiązywać będą tu podobne zasady 
jak w przypadku korzystania z wąwozu Homole. Przewiduje się rów-
nież wykorzystanie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych w sezonie 
zimowym dla potrzeb rekreacyjnego narciarstwa biegowego.

Planowane dofinansowanie projektu wynosi 502 500,00 PLN i 
stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Wkład własny, w łącznej wysokości 167 500,00 PLN, zostanie w 
całości sfinansowany ze środków własnych Beneficjenta. Odpowied-
nie środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w Budżecie 
Miasta i Gminy Szczawnica.

HOMOLE PIENIŃSKI MATECZNIK  
– BUDOWA KOMPLEKSU ŚCIEŻEK EDUKACYJNO  
– PRZYRODNICZYCH WRAZ Z INfRASTRUKTURą  

PRZYLEgłą W MAłYCH PIENINACH
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BURMISTRZ SZCZAWNICY INFORMUJE

 Szczawnica, 28 lutego  2012 r.

Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica  infor-
muje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 
oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w 
terminie od 01 marca 2012 r. do 21 marca 2012r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczo-
nych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym 
na rzecz wnioskodawcy:

- działki ewid. nr 429 z obrębu Szlachtowa o 
powierzchni 4130 m2 z przeznaczeniem na cele 
rolnicze na okres 3 lat,

- działki ewid. nr 172/1 z obrębu Jaworki o po-
wierzchni ok. 200 m2 z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe  na okres 3 lat,

- działki ewid. nr 1220/14 oraz części działki nr 
1220/18 z obrębu 1 o powierzchni 115 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomiczno han-
dlowej,

- działki ewid. nr 528/10 o powierzchni 44 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na 
okres od 01.04.do 15.08.2012 r. celem wykorzysty-
wania nieruchomości na prowadzenie działalności 
handlowej,

- działki ewid.nr 528/8 oraz cz. działek 528/11 i 
528/14 o powierzchni 202m2 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Pienińskiej na okres od 01.04.do 
15.08.2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności  gastronomiczno handlowej,

- działki ewid. nr 528/9 o powierzchni 38 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na 
okres od 01.04.do 15.08.2012 r. z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej,

- działki ewid. nr 528/7 i cz. działki 528/24 o 
powierzchni 67 m2 położonej w Szczawnicy przy 
ul. Pienińskiej na okres od 01.04.do 15.08.2012r. 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowej,

- cz.działki ewid. nr 528/26 i 528/3 o powierzchni 
12 m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
na okres od 01.04.do 15.08.2012 r. z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej,

- działki ewid. nr 528/6 o powierzchni 40 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na 
okres od 01.04.do 15.08.2012 r.  z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności handlowej

- działki ewid. nr 528/4 o powierzchni 217 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul.Pienińskiej na 
okres od 01.04. do 15.08.2012 r. z przeznaczeniem 
na prowadzenie szaletu publicznego,

- cz.działki ewid. nr 528/26 o powierzchni 172 
m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej na 
okres od 01.04.do 15.08.2012 r. z przeznaczeniem 
na 14miejsc postojowo parkingowych,

- działki ewid. nr 4819/1 o powierzchni 1317 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej na 
okres 3 lat z przeznaczeniem na plac manewrowy. 

2. zbycia w trybie bezprzetargowym :
−	 niezabudowanej działki ewid. zmod. Nr 

2760/6 o powierzchni  44 m2 położonej w Szczaw-
nicy przy ul. Szlachtowskiej,

−	 niezabudowanej działki ewid. zmod. Nr 
2760/7 i 2760/9 o powierzchni 60 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej  

Szczawnica,  23 lutego 2012 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 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./ w wykonaniu 
Uchwały nr XVI/70/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 października 2011 w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 
ogłasza I  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nierucho-
mości położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 84a stanowiącej :

zabudowaną budynkiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 
122,99 m2 działkę ewid. zmod. Nr 1609/1 z obrębu 1 m. Szczawnica położoną w 
Szczawnicy przy ul.Szalaya 84a o powierzchni 0.0366 ha, objętą księgą wieczystą 
nr NS1T/00079943/0

Cena wywoławcza  wynosi 210 000,00  zł / słownie : dwieście dziesięć tysięcy 
złotych/ 

Wadium wynosi  21.000.00 zł / słownie dwadzieścia jeden tysięcy  złotych/

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

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 
11.03.2004r. / Dz. U nr 54   poz. 535 / t.jednolity z 29.07.2011 /Dz.U.Nr 177 poz. 1054/   
nieruchomość jest zwolniona z podatku Vat

      W/w działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Szczawnica, przyjętym Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica dnia 
26.07.2004 r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 / oznaczona jest symbolem 
„BU12” - tereny usług innych, strefa „B” Uzdrowiska, w terenie i obszarze górniczym 
Szczawnica I, w strefie ochrony konserwatorskiej.

Opis nieruchomości :
Działka o kształcie prostokąta, płaska, z tyłu za budynkiem skarpa. Budynek wy-

budowany w 1960 roku. Dojazd do nieruchomości asfaltową droga powiatową / ulica 
Szalaya/. Brak ogrodzenia. Nieruchomość jest uzbrojona w wodociąg miejski, energię 
elektryczną, kanalizację miejską, linię telefoniczną. Na części działki od strony zachodniej 
znajdują się 4 miejsca postojowe.

W księdze wieczystej Nr NS1T/00079943/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Nowym Targu dla w/w nieruchomości  w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna w 
kwocie 92 000,00 zł / słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, jako zabezpieczenie 
spłaty kredytu inwestycyjnego – umowa kredytowa nr 11/01/001521 z dnia 7.04.2011 
na rzecz Banku Spółdzielczego w Krościenku. Zabezpieczenie to dotyczy działki ewid. 
zmod. Nr 1233/1 również wpisanej w w/w księdze.

Pismem z dnia 06.02.2012 r. Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D zezwolił na 
wykreślenie hipoteki w odniesieniu do działki ewid. nr 1609/1. Pismo znajduje się do 
wglądu w aktach sprawy.

Przetarg odbędzie się w dniu  05 kwietnia 2012  r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu 
Miasta i Gminy w Szczawnicy 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  31 marca 2012 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 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 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o 

miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w 
zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone 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 Szczaw-

nica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Pla-

nowania 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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POSTĘPY REALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH 
PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  I KRAJOWYCH NA TERENIE 

MIASTA I gMINY SZCZAWNICA

PROJEKTY

L.P Nazwa i wartość* inwestycji Opis inwestycji

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1

Kompleksowa rehabilitacja i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej dla uzdrowiska 
Szczawnica

7 686 000,00 zł

Projekt obejmuje kompleksową wymianę i rozbudowę przestarzałej sieci wodociągowej 
na terenie Szczawnicy. Obecnie wykonywane są ostatnie przełączenia do nowej sieci 
wodociągowej. 

2 Solarna Szczawnica 
7 116 903,86 zł

Projekt związany z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych dla obiektów 
gospodarstw domowych. Wszystkie roboty zostały zakończone i odebrane. Trwa roz-
liczenie projektu.  

3

Rewitalizacja uzdrowiskowego 
Parku Dolnego w Szczawnicy wraz 
z elementami małej architektury 

uzdrowiskowej
4 512 400, 00 zł.

Projekt 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. Na czas zimowy 
prace ziemne zostały wstrzymane, trwają natomiast prace związane z optymalizacją 
rozwiązań projektowych dot. m.in. budowy placu zabaw.  

4
Rewitalizacja Pl. Dietla oraz pro-

menady spacerowej do pijalni wód
6 450 000, 00 zł.

Projekt polega na zagospodarowaniu uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego 
centralnym miejscem jest plac Dietla. W ramach projektu m.in. odkryty zostanie potok 
płynący pod ul. Zdrojową. Obecnie wykonywane są prace kamieniarskie schodów do 
inhalatorium oraz przygotowywane materiały do przebudowy Placu Dietla i Pijalni 
Magdalena. Nadzór nad inwestycją sprawuje inwestor, którym jest Urząd Miasta i 
Gminy w Szczawnicy.  

5
Internet w domach mieszkańców 

Szczawnicy
568 700,00

W ramach projektu podłączono Internet do 110 gospodarstw domowych na obszarach 
Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek, oraz dostarczono zestawy komputerowe z odpowied-
nim oprogramowaniem. Zakup sprzętu i dostawa internetu dla mieszkańców w 100%  
pokrywane są ze środków unijnych oraz budżetu samorządu.   

6 Odnowa centrum wsi Szlachtowa
588 756,39

W ramach realizowanego projektu odnowiony zostanie ciąg komunikacyjny w centrum 
Szlachtowej (drogi, chodniki), wyposażony w elementy małej architektury. Wyłoniona 
w przetargu firma rozpocznie roboty na wiosnę br.  

ZłOŻONE WNIOSKI O DOfINANSOWANIE

7 Budowa 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. Projekt został zakwalifiko-
wany do dofinansowania. Przygotowywane jest podpisanie umowy. 

8 Nasze artystyczne przedszkole
50 000,00zł 

Wniosek złożony w ramach PO Kapitał Ludzki obejmujący zajęcia plastyczne, muzyczne 
i teatralne oraz wyjazdy do kina i teatru dla dzieci z przedszkola w Szczawnicy. Projekt w 
100% finansowany ze środków unijnych, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został 
zakwalifikowany do sfinansowania. Zajęcia rozpoczną się od września br.  

9
Renowacja zabytkowego cmentarza 
i kaplicy Szalayowskiej w Szczaw-

nicy 

W ramach działań przewidziano renowację istniejących grobów  i terenu cmentarza jak 
również odbudowę zniszczonej kaplicy Szalayowskiej. Wniosek przeszedł pomyślnie 
wszystkie etapy oceny i znajduje się na liście o dofinasowanie. Przyznana kwota w wy-
sokości 30000 zł wystarczy niestety w tym roku na podstawowe i bardzo ograniczone 
prace konserwatorskie kaplicy.   

10 Budowa ujęcia wody w Jaworkach 
7 605 726,00 zł 

Projekt złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakłada budowę ujęcia oraz 
stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie Jaworek. Jest to pierwszy etap 
inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej dla Szlachtowej i Jaworek. Trwa 
ocena formalna wniosku. 

11 Edukacja przez sztukę
50 000,00zł

Projekt zakłada organizację przez MOK w Szczawnicy warsztatów muzycznych dla 
młodzieży – naukę gry na instrumentach ludowych oraz estradowych. Projekt w 100% 
finansowany ze środków unijnych. Projekt oceniony pozytywnie został zakwalifikowany 
do sfinansowania. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy. 

12 Indywidualizacja nauczania w kla-
sach I-III szkół podstawowych

W ramach wniosku realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej w Szczawnicy i Szlachtowej, takie jak m.in.: zajęcia przyrodnicze, matema-
tyczne, językowe, informatyczne, psychoedukacyjne i logopedyczne. Wartość projektu to 
blisko 100 000 zł. w całości pokrywany ze środków unijnych. Projekt został pozytywnie 
oceniony i zakwalifikowany do dofinasowania. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu br.
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PROJEKTY

13
II edycja projektu „Internet w do-

mach mieszkańców Szczawnicy

W ramach projektu planowane jest podłączenie Internetu na obszarach Szczawnicy, 
Szlachtowej i Jaworek, wraz z dostarczeniem zestawów komputerowych z odpowiednim 
oprogramowaniem zarówno dla mieszkańców jak również dla szkół. Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę formalna i merytoryczną. 

PLANOWANE WNIOSKI O DOfINANSOWANIE

14 Mamy równe prawa do nauki

Projekt zakłada realizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci takich jak m.in.: zawody 
sportowe, wycieczki turystyczne, kółka zainteresowań z malarstwa i muzyki, konkursy 
wiedzy, nauka języków obcych, obozy językowe za granicą, wyjazdy do kina, teatru. 
Projekt pokrywany jest w 100% ze środków unijnych i złożony zostanie po ogłoszeniu 
konkursu przez WUP w Krakowie.

15 Poprawa gospodarki segregacji 
śmieci na terenach wiejskich 

Projekt zakłada zakup sprzętu do sprawnego utrzymania segregacji śmieci. Wniosek 
zostanie złożony w ramach funduszy przeznaczonych na obszary wiejskie. 

16 Budowa parkingu i ścieżek eduka-
cyjnych w Jaworkach

Projekt zakłada budowę parkingu i toalet obok wejścia do Wąwozu Homole, a w nim 
samym budowę tras widokowych i ścieżek edukacyjnych. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

17

Modernizacja ujęć wody oraz roz-
budowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Szczawnicy
15 135 028,93 zł

Zakończono budowę wszystkich obiektów hydrotechnicznych. Wykonane zostały nowe 
ujęcia wody na Sewerynówce i Pokrzywach, Stacja Uzdatniania Wody oraz zbiornik 
zapasu wody uzdatnionej. 

18
Promenada spacerowa  

wzdłuż grajcarka
 2 053 784,73 euro

Zakończono budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z 
elementami małej architektury.

19
Modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Szczawnicy
1 200 000, 00zł 

Został zakończony etap remontu elewacji budynku, powierzchni dachowej i piwnic oraz 
wyposażenia sali kina w sprzęt nagłaśniający, scenę i oświetlenie. Obecnie budynek pełni 
funkcję Kinoteatru Pienińskiego. 

20 Odnowa centrum Wsi Jaworki
1 100 000, 00

Głównym celem projektu było przywrócenie dawnych i nadanie nowych funkcji cen-
trum wsi Jaworki, sprowadzenie ruchu turystycznego z okolic szlaków do centrum wsi 
i podniesienie atrakcyjności turystycznej Jaworek. 

21
Promocja Szczawnicy na między-
narodowym rynku turystycznym

200 160,00

Głównym celem projektu była promocja walorów przyrodniczych Szczawnicy poprzez 
publikację albumów i folderów oraz rozmieszczenie po mieście tablic informujących o 
atrakcjach turystycznych miejscowości.  

22

Przenikanie kultur: polsko – sło-
wacka wymiana środowisk twór-

czych
190 260, 00

Celem projektu było zorganizowanie na terenie Szczawnicy cyklu imprez kulturalnych, 
warsztatów rzeźbiarskich, malarskich i muzycznych oraz wystaw i wernisaży szczaw-
nickich artystów jak również zakup sprzętu umożliwiającego sprawne organizowanie 
imprez: nagłośnienie, światła, ławeczki dla widowni itp. 

*wartość może się zmieniać w zależności od zakresu realizowanych robót. 

Szczawnicka Rada Miejska na XX Sesji Rady Miasta przyję-
ła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, zmieniającej 
uchwałę, która została podjęta 30 listopada 2011 roku. Nowy 

projekt jest efektem kilku spotkań w ramach komisji Rady, w tym 
spotkań z osobami prowadzącymi handel na terenie Szczawnicy, 
które gościły na posiedzeniu jednej komisji. Uchwała wiąże się z 
działaniami na rzecz uporządkowania handlu ulicznego, który jest 
prowadzony praktycznie w większości obrębów Szczawnicy, w spo-
sób coraz bardziej chaotyczny. Opłata targowa była pobierana za-
wsze, a od 01.03 będzie  obowiązywać na terenie całej Szczawnicy. 
W projekcie uchwały, Szczawnica zostaje podzielona na dwa rejony, 
tj. obecne targowiska przy cmentarzu parafialnym i przy cmentarzu 
Szalayowskim oraz pozostały obszar miasta – miejsca, w których jest 
prowadzony handel, dla którego obowiązuje inna opłata targowa, niż 
w miejscach wyznaczonych do zorganizowanego handlu jak wyżej. 

Prezentowany projekt uchwały jest trochę bardziej skomplikowa-
ny niż uchwała przyjęta wcześniej, czego powodem jest dostosowa-
nie dokumentu do oczekiwań i tego, co powinno być wprowadzone. 
Jeśli chodzi o samą zasadę, osoby handlujące na wyznaczonych tar-
gowiskach, prowadzące handel z zajęciem do 3 m2 powierzchni na 
straganach lub innych obiektach do 3 m2, płacą 10 zł za każdy dzień, 
natomiast za każdy dodatkowy metr jest ustalona dodatkowa opłata 
wynosząca 15 zł. Przy czym, sprzedaż z wozu konnego, samocho-
du osobowego, przyczepy, naczepy, jest regulowana inaczej i jest to 
albo 26 zł, albo 62 zł. Są to stawki obowiązujące na wyznaczonych 
targowiskach. 

Na pozostałym terenie miasta, stawki opłaty targowej są wyższe. 
Opłata za powierzchnię do 3 m2 wynosi 15 zł za każdy metr, a za 
każdy dodatkowy metr powyżej trzech, jest to 20 zł. Przy handlu z 

wozu konnego, samochodu osobowego, przyczep i naczep, stawki 
są inne. 

W projekcie uchwały został wprowadzony zapis dotyczący 
możliwości zwolnienia z opłaty targowej obiektów, które spełniają 
wymogi planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymogi dla 
stref konserwatorskich. Jeżeli obiekt, w którym odbywa się handel 
może być pod tym względem zaakceptowany, tj. spełnia wymogi 
architektury szczawnickiej (określone w załączniku nr 1 do projektu 
uchwały), obiekt ten, na wniosek handlującego, w drodze decyzji 
Burmistrza, może być zwolniony z opłaty targowej. 

Radni przyznali, że uchwała poprzednio podjęta, na pewno do 
końca nie miała racji bytu na terenie Szczawnicy, ze względu na wy-
sokość opłat. Handel na terenie Szczawnicy należy uporządkować. 
Nie chodzi o to, by nikt nie mógł handlować, ale o to, by handel od-
bywał się w estetycznych warunkach. Rada jest przeciwna handlo-
wi w namiotach, które powstają w różnych miejscach miasta, przy 
promenadzie, ścieżce rowerowej, ulica Główna też powoli staje się 
miejscem luźnego handlu, powstają namioty, wiaty, zabudowania, 
które nijak mają się do szczawnickiej architektury. 

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw handlującym. Kto spełni 
warunki, czyli będzie prowadził handel w obiekcie – kiosku dosto-
sowanym do wymogów, drewnianym, o regionalnym charakterze, 
typu budynków znajdujących się przy dolnej stacji KL „Palenica”, 
będzie decyzją Burmistrza zwolniony z opłaty. Od tych handlują-
cych nie będzie się pobierać żadnych opłat. Jeśli jednak ktoś będzie 
prowadził handel w wizualnie byle jakim obiekcie, będą od niego 
pobierane opłaty, które wymienił Burmistrz. Zdaniem Przewod-
niczącego Rady wymogi stawiane handlującym nie są zbyt duże, 
obiekt handlowy musi być czysty, schludny, obity drewnem. 
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		Nr XX/109/2012 w sprawie opłaty targowej,
		Nr XX/110/2012 w sprawie zakupu akcji Polskich Kolei Linowych 
S.A. w roku 2012, 
		Nr XX/111/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
działek stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie 
bezprzetargowym, 
		Nr XX/112/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
działek stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie 
bezprzetargowym,
		Nr XX/113/2012 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica, 
		Nr XX/114/2012 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica, 
		Nr XX/115/2012 w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/91/2011 z 
dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok   2011, 
		Nr XX/116/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 
„Nasze artystyczne przedszkole” w ramach działania 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich,
		Nr XX/117/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2012 na działal-
ność Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.
		Nr XX/118/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy finansowej (przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. 
Główna),
		Nr XX/119/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy finansowej (rozbudowa drogi powiatowej ul. Główna), 
		Nr XX/120/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy finansowej (remont nawierzchni drogi powiatowej w Ja-
workach).

UCHWAŁY

O g ł O S Z E N I E
    

Burmistrz Miasta i gminy Szczawnica ogłasza I ustny 
nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego o 
powierzchni  20,56 m2  zlokalizowanego na parterze w 
budynku przy ul. Zdrojowa 2 będącego własnością Miasta 
i Gminy Szczawnica znajdującego się na działce ewid. 
zmor. 1467/2 na okres 3 lat w terminie od 01.04.2012 r do 
31.03.2015 r   z przeznaczeniem na działalność usługowo 
– handlową.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2012 r  (wto-
rek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103.

Cena wywoławcza czynszu 1.350,00 zł + 23 % VAT 
miesięcznie płatna do dnia 10-go każdego miesiąca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Miasta i 
Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy Krościenko n/D Nr 
22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 23.03.2012r 
(piątek).

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby oraz ich peł-
nomocnicy, którzy zalegają  z płatnościami czynszowymi 
w tutejszym Urzędzie tytułem najmu lub dzierżawy.

Do przetargu mogą przystąpić osoby legitymujące się 
dowodem wpłaty  wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg 
zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu najmu, a w 
przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, 
wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Szczawnica .

Z warunkiem przetargu oraz projektem umowy można 
zapoznać się w referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 
pok. Nr 16 w godzinach pracy Urzędu , tel. (018) 262 22 
03 w. 30.

Szczawnica 27.02.2012 r

Szczawnica,  23 lutego 2012 r.

O g ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na  dzierżawę  w okresach od dnia 01.04.2012 r. do 31.08.2012r.  
nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr  528/26 o powierzchni  3000 m2 
położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości 
wynosi  52 600,00 zł  /pięćdziesiąt dwa  tysiące sześćset złotych / + Vat. 

  
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2012r. o godzinie 11.00 w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
1. uiszczenie wadium w kwocie  5 260,00 zł / słownie pięć tysięcy dwie-
ście sześćdziesiąt złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 
0589 0106 do dnia 22.03.2012 r. 
Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji 
Przetargowej, a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz 
stosowne dokumenty rejestracyjne.
2.   nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i 
Gminy Szczawnica, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym 
przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.

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

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasa-
dami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15,  
tel.18 26222-03.

Nowa forma edycji uchwał 
Rady Miejskiej w Szczawnicy

Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące sporządzania i 
publikacji aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Pisane jak 
dotychczas w edytorze tekstu uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy, 
sporządzane są obecnie w formie elektronicznej, która umożliwia 
gromadzenie ich w elektronicznym zbiorze aktów prawa miejscowego 
jak również wysyłanie do Dziennika Urzędowego Województwa 
Małopolskiego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy. Zmiana taka wynika 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. 
w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników 
urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków 
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych 
(Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), które wskazuje, iż struktura 
aktu prawnego powinna być zdefiniowana w schemacie XML. 
Utrudnia to ich publikację na łamach „Szczawnickich Informacji 
Samorządowych”, stąd też dostęp do nich można uzyskać na stronach 
internetowych miasta www.szczawnica.pl lub bezpośrednio w biurze 
Rady Miejskiej.  

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Szczawnicy na XX 
zwyczajnej sesji, w dniu 27 lutego 2012 roku:

		Nr XX/106/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
		Nr XX/107/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i 
Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011, 
		Nr XX/108/2012 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej w Szczawnicy,
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INWESTYCJE

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, szczawniccy radni przychylili 
się do wniosku Burmistrza i jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące 
kolejnych wspólnych inwestycji realizowanych na terenie Szczawnicy 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu.  Przegłoso-
wane zostały uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej trzech 
zadań, które zaistnieją w 2012 roku.

Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu 
pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł na realizacje zadania pn 
„Remont nawierzchni drogi powiatowej na ulicy Pod Homolami w 
Jaworkach”. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni 
asfaltowej drogi na odcinku ok. 1 km tj. od  mostu na potoku Czerszla 
Krupianki do centrum Jaworek.

Kolejnym zadaniem wspólnie realizowanym z powiatem, będzie 
opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na rozbu-
dowę drogi łączącej Krościenko z miastem Szczawnica, czyli główne-
go dojazdu do uzdrowiska. W dniu 19 stycznia  br. Powiatowy Zarząd 
Dróg w Nowym Targu zwrócił się  z prośbą o dofinansowanie  zadania 
pn”  Rozbudowa  drogi powiatowej nr  K1636 Krościenko Szczawnica 
ul. Główna w miejscowości Szczawnica w km od ok.1+800 do ok. 
3+220”. Projekt techniczny ma przewidywać również remont ścieżki 
rowerowej na tym odcinku, remont i rozbudowę oświetlenia oraz 
budowę chodnika na całym odcinku.

Ostatni zakres robót dotyczy przebudowy kolejnego odcinka ulicy 
Głównej. Jest to największa z planowanych wspólnych inwestycji 
i dotyczy remontu drogi na odcinku ok. 800m. Miasto i Gmina 
Szczawnica proponuje  udzielenie pomocy w wysokości 550 000 zł 
zabezpieczając środki w uchwale budżetowej  na bieżący rok. Po-

zostałą kwotę w wysokości 50% kosztów inwestycji ponosi Powiat 
Nowotarski. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
roboty budowlane, które są przewidywane do wykonania przed letnim 
sezonem turystycznym. Planuje się całkowitą wymianę nawierzchni 
na odcinku od ulicy Skotnickiej aż do wjazdu do Szczawnicy, oraz 
remont mostu na potoku Skotnickim. Jest to już ostatni etap remontu 
głównej drogi biegnącej przez miasto. W poprzednich latach wyko-
nane były trzy odcinki, wyremontowana nawierzchnia oraz przebudo-
wane chodniki na odcinku 2 kilometrów od siedziby Urzędu Miasta 
do ulicy Skotnickiej.

Kolejne inwestycje w ramach porozumienia z powiatem

Szczawnica walczy o PKL
Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy  

jest jednym z głosów w debacie na temat pry-
watyzacji Polskich Kolei Linowych i debaty 
nad konsorcjum gmin, które zawiązało się 
w związku z prywatyzacją PKL. Konsor-
cjum sześciu gmin (Szczawnica, Zakopane, 
Kościelisko, Zawoja, Czernihów, Krynica) 
zainteresowanych prywatyzacją PKL, zostało 
zawiązane we wrześniu ubiegłego roku. Po-
wołanie konsorcjum służyło temu, by gminy 
do niego należące, mówiły jednym głosem 
w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, 
zainteresowanymi kupnem PKL, a tym samym 
stacji narciarskich działających w gminach i 
wpływających znacząco na ich rozwój. 

Konsorcjum sześciu gmin, po zawiązaniu, 
działało w takiej postaci przez krótki okres. Je-
dynym inwestorem, który zgłosił się z konkret-
ną propozycją do konsorcjum, była słowacka 
spółka Tatry Mountain Records, działająca w 
branży turystycznej na rynku słowackim, która 
chciałaby wejść również na rynek polski, w 
działalności turystycznej, przede wszystkim 
w obszarze związanym z narciarstwem zjaz-
dowym, alpejskim,  stacjami narciarskimi. 
Spółka ta jest bardzo zainteresowana kupnem 
Polskich Kolei Linowych. Konsorcjum zostało 
powołane do rozmów z potencjalnymi inwe-
storami. Natomiast po pierwszym spotkaniu 
przedstawicieli sześciu gmin z inwestorem, 
jakie odbyło się w Zakopanem, dwie gminy 
poszły inną drogą, mając własny pomysł na 
prywatyzację.  Tym samym, konsorcjum w 
ramach umowy działa w składzie czterech 
gmin. Czas od września do grudnia zeszłego 
roku był okresem różnych rozmów, w tym z 
potencjalnym partnerem, jakim jest firma sło-
wacka. W zamyśle, konsorcjum jako podmiot, 
czyli cztery gminy plus prywatny – finansowy 
inwestor, po ogłoszeniu prospektu emisyjnego 
przedstawi swoją propozycję – ofertę zakupu 

PKL i ta oferta będzie rozpatrywana.
Sprawy dookreślone w umowie konsor-

cjum, zostaną przeniesione do umowy ak-
cjonariuszy, którymi stanie się konsorcjum i 
wchodzące do niego gminy, jako akcjonariusze 
mniejszościowi, śladowi. Ta śladowość to kwo-
ta 100.000 zł w przypadku każdej z gmin, przy 
dużo większej wartości całego PKL. Śladowość 
udziału gmin zapewnia jednak gminom wpływ 
na pewne strategiczne decyzje, które muszą być 
przez wspólników podejmowane jednogłośnie. 
Decyzje te są związane z podziałem spółki, 
likwidacją czy odsprzedażą poszczególnych 
stacji narciarskich. Czyli, na przykład, jeśli by-
łaby propozycja,  by „Palenicę” w Szczawnicy 
sprzedać komuś innemu, Burmistrz  (Miasto i 
Gmina) jako mniejszościowy udziałowiec, mu-
siałby wyrazić na to zgodę, ponieważ decyzja 
musi być podjęta jednogłośnie. To samo doty-
czy na przykład likwidacji KL „Palenica”.

Drugą ważną kwestią jest wynegocjowany 
z gminami załącznik nr 1 do umowy konsor-
cjum, dotyczący rozwoju stacji narciarskich, 
jest to głównie rozwój zaplanowany przez 
PKL, w przypadku Szczawnicy w tematach, w 
których miasto współpracowało i współpracuje 
z PKL jako podmiotem państwowym. Są to 
inwestycje, które PKL chciał realizować w 
poszczególnych stacjach narciarskich.  

Inwestycje te można podzielić na dwa 
rodzaje: pierwszy to inwestycje w krótkim 
okresie czasu, trzech lat od momentu prywa-
tyzacji (inwestycje realne do zrealizowania). 
W przypadku Palenicy, ma być to budowa 
oświetlenia Szafranówki, oświetlenia trasy 
Palenica I, estakada łącząca trasy narciarskie 
z dolną stacją czy ewentualnie budowa lo-
dowiska, jako infrastruktury towarzyszącej. 
Inwestycje te są realne do wykonania biorąc 
pod uwagę wymagane projekty, pozwolenia i 
stan zaawansowania. 

Drugi rodzaj, czyli inwestycje planowane 
w dłuższym okresie czasu – ośmiu, dziesięciu 
lat, to inwestycje przygotowywane i takie, które 

wypadałoby zrealizować dla rozwoju stacji 
„Palenica”, między innymi inwestycja związa-
na z budową kolei linowej w kierunku Pienin, 
nad którą się obecnie pracuje, zmieniając plan 
zagospodarowania przestrzennego dotyczący 
Szafranówki, aby umożliwić budowę kolejki i 
tras narciarskich w kierunku przystani flisac-
kiej. To zadanie nie mogło się znaleźć wśród 
planowanych w krótkim okresie, ponieważ 
samo opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego, to dwa, trzy lata, plus uzgod-
nienia związane z otrzymaniem pozwolenia 
na budowę.

Proponowana uchwała intencyjna o zakupie 
akcji Polskich Kolei Linowych, powinna mieć 
za jakiś czas odzwierciedlenie w budżecie, jeśli 
pojawi się prospekt emisyjny PKL. Na dzień 
dzisiejszy, jedynym inwestorem, który pojawił 
się na rynku i chce rozmawiać z gminami jest 
Spółka Tatry Mountain Records. Trudno dys-
kutować o pomyśle Zakopanego, utworzenia 
Polskich Kolei Górskich, który jest kolejnym 
z kilku wcześniejszych, ale póki co, Zakopane 
jako samorząd, nie może się zgodzić w tej 
sprawie we własnym gronie, a co dopiero na 
szerszym polu.

We wcześniejszym terminie omawiana 
uchwała została wstrzymana (rozmawiano 
o niej już wcześniej), po doniesieniach pra-
sowych dotyczących prywatyzacji PKL. W 
styczniu, Burmistrz z Przewodniczącym Rady 
oraz przedstawicielami pozostałych czterech 
gmin, uczestniczyli w spotkaniu w Warszawie 
z panią Prezes PKP, aby dowiedzieć się jak 
będzie wyglądać prywatyzacja i jaki będzie 
jej harmonogram. Od Prezesa PKP uzyskano 
jasne stwierdzenie, że do końca 2012 roku 
temat ma być zakończony. Prospekt emisyjny 
ma się ukazać najpóźniej we wrześniu, a jest 
planowany na czerwiec.  Spółka na pewno 
będzie sprzedana w całości. PKP, jako wła-
ściciel, będzie przykładał szczególną uwagę 
do tego, kto spółkę kupi, tj. czy zapewni jej w 
przyszłości możliwość rozwoju.  
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Coroczną tradycją władz samorządo-
wych Miasta i Gminy Szczawnica są spotka-
nia z mieszkańcami Jaworek, Szlachtowej, 
Szczawnicy Niżnej, Wyżnej i Centrum. Pod-
czas nich, Burmistrz prezentuje inwestycje 
i zadania zrealizowane w roku poprzednim 
oraz przedstawia najważniejsze inwestycje 
i zadania w roku bieżącym. Do najważniej-
szych z nich w tym roku należą:
1. Przebudowa drogi ul. Głównej od skrzy-

żowania z ul. Skotnicką do Kotońki. 
2. Przebudowa drogi na odcinku 760m na 

ul. Sopotnickiej z wymianą nawierzchni 
na asfaltową , ułożenie chodnika, mon-
taż 7 lamp. 

3. Dokumentacja na przebudowę mostu na 
potoku Grajcarek w Malinowie 

4. Remonty bieżące nawierzchni dróg lo-
kalnych 

5. Udrożnienie i regulacja przepustów i ro-
wów odwadniających  

6. Malowanie ścieżki pieszo–rowerowej
7. Modernizacja ul. Języki
8. Modernizacja ulicy Bereśnik 
9. Odbudowa korpusu drogi ul. Kunie  - 

dokumentacja i rozpoczęcie robót 
10. Modernizacja nawierzchni ul. Szalaya 

boczna w kierunku posterunku energe-
tycznego

11. Opracowanie dokumentacji technicznej 
mostu na Czarnej Wodzie w Jaworkach

12. Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Szlachtowej  

13. Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Szafranówki 

14. Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Piasków 

15. Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Jaworek 

16. Inne prace związane z planem zagospo-
darowania przestrzennego (analizy za-
sadności przystąpienia)

17. Odnowa Centrum Wsi Szlachtowa. W 
ramach projektu planuje się: moderni-
zację placu przy remizie OSP wraz z 
wydzieleniem 8 miejsc postojowych dla 
samochodów, modernizację chodnika 
przed OSP, modernizację jezdni ul. Li-
powej (od skrzyżowania ul. Jana Pawła 
II do skrzyżowania z ul. Wspólną), wy-
konanie nawierzchni asfaltowej na ul. 
Wspólnej wraz z remontem kanalizacji 
deszczowej i umocnieniem skarpy płyta-
mi ażurowymi, remont chodnika wzdłuż 
ul. Jana Pawła II i ul. Sielskiej. 

18. Opracowanie dokumentacji oraz uzy-
skanie ZRID na przebudowę mostu na 
potoku Grajcarek w tzw. Malinowie”.

19. Wykonanie dokumentacji na remont 
mostu na Czarnej Wodzie za kwotę 

20. Wykonanie drogi na „Opołtę” 
21. Budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania 

wody i sieci wodociągowej na terenie 
Jaworek. Jest to pierwszy etap inwesty-
cji związanej z budową sieci wodocią-
gowej dla Szlachtowej i Jaworek. 

22. Środki z promesy na przeciwdziałanie 
skutkom powodzi:

a) Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej 
ulicy Sopotnicka boczna kierunek na 
Gabańkę 

Spotkania władz samorządowych z mieszkańcami Miasta i gminy Szczawnica
b) Odbudowa nawierzchni ulicy Sopotnic-

ka boczna kierunek na Gabańkę
c) Odbudowa kanalizacji deszczowej wraz 

z studzienkami na  ulicy Połoniny
d) Odbudowa odwodnienia wraz z odtwo-

rzeniem nawierzchni ulica Widok bocz-
na

e) Odbudowa oberwanego korpusu drogi 
ul. Sielska w Szlachtowej

Stałym punktem spotkań, z którego miesz-
kańcy korzystają najchętniej są sprawy bie-
żące i wolne wnioski. Na trenie Szlachtowej 
i Jaworek jednym z głównych problemów 
poruszanych przez mieszkańców były ceny i 
podział drzewa sprzedawanego z lasów miej-
skich przez Urząd Miasta i Gminy Szczawni-
ca. Dzięki interwencjom mieszkańców doszło 
do spotkania, podczas którego ustalono 
zasady sprzedaży korzystne dla wszystkich. 
Zagadnieniem dominującym podczas spotkań 
w Szczawnicy był Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego jak również rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

„Spotkania z mieszkańcami są dla mnie 
okazją do przedstawienia planów i zamierzeń 
działań samorządowych na obecny rok oraz 
cennym źródłem informacji w jakim kierunku 
planować zadania na rok przyszły. Pociesza-
jącym jest fakt, iż z roku na rok udaje się nam 
rozwiązywać coraz więcej zgłaszanych na 
spotkaniach problemów, chociaż zdaję sobie 
sprawę jak dużo pozostało jeszcze do zrobie-
nia” – podsumowuje spotkania z mieszkań-
cami Burmistrz Grzegorz Niezgoda.  


