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Wszystkiego najlepszego życzą:
     Przewodniczący             Burmistrz 
     Rady Miejskiej         Miasta i Gminy Szczawnica 
Kazimierz Zachwieja                Grzegorz Niezgoda

W ten szczególny dla Was dzień, 
Drogie Panie, przyjmijcie najser-
deczniejsze życzenia... Niech szczę-
ście i miłość wypełnią Wasze ser-
ca, niech radość maluje uśmiech 
na Waszych twarzach i przepędza 
codzienne zmartwienia, niech zre-
alizują się wszystkie Wasze plany  
i marzenia. Najdroższe Kobiety, ży-
czę Wam aby każdy dzień był dla 
Was piękniejszy, sprzyjający po-
dejmowaniu nowych wyzwań. 

Darmowy Parking  
w Szczawnicy  
dla Narciarzy

 
Narciarze korzystający ze stoków stacji narciarskiej Pa-
lenica w Szczawnicy, od 1 lutego nie ponoszą opłat za 
parkowanie samochodów przy dolnej stacji PKL. Nowy 
zarząd spółki wychodząc naprzeciw amatorom białego 
szaleństwa, podjął negocjacje i doszedł do porozumie-
nia z dotychczasowym dzierżawcą Klubem Sportowym 
„Jarmuta”. W dalszym ciągu porządkiem na parkingu i 
jego administracją zajmować się będą członkowie klubu 
sportowego, natomiast równowartość dotychczas uzy-
skiwanych dochodów w sezonie zimowym, rekompen-
sować będzie PKL. Darmowy parking dostępny będzie 

jedynie w sezonie zimowym, w okresie letnim, z uwagi 
na fakt, że z tego miejsca korzystają nie tylko klienci 
Palenicy, parking będzie funkcjonował na dotychczaso-
wych zasadach. Do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, 
Klub Sportowy Jarmuta uiści dzierżawę w wysokości 
60 000 zł.

W poważnych ośrodkach narciarskich w cenie funk-
cjonowania stacji narciarskich wliczone są koszty do-
datkowe np. w postaci funkcjonowania przy stacjach 
narciarskich parkingów. Już 2007r. rozmowy na ten 
temat z PKLem zaowocowały przekazaniem parkingu 
Polskim Kolejom. Niestety ówczesne osoby odpowia-
dające za PKL poddzierżawiły parking i w dalszym 
ciągu były pobierane opłaty. Mam nadzieję, że zmiany, 
które zachodzą na dzień dzisiejszy w organizacji PKLu 
będą miały pro klientowski kierunek, a takim niewątpli-
wie jest ponoszenie kosztów parkingu przez właścicieli 
stacji narciarskiej.

Przyjmijcie zatem życzenia zdro-
wia, cierpliwości oraz wytrwałości, 
nie tylko w Dniu Kobiet, ale przez 
cały rok.
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Stypendia sportowe 
Na ostat-

niej Sesji Rady 
Miejskiej w 
Szczawnicy jed-
nogłośnie został 
zaakceptowany 
projekt uchwały 
w sprawie regu-
laminu określają-
cego szczegóło-
we zasady, tryb przyznawania stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe.

- Dotychczas przyznawałem jednorazowe nagrody 
za wybitne osiągnięcia przede wszystkim naszym kaja-
karzom górskim. Zdobywali medale mistrzostw Europy 
czy w przypadku Mateusza Polaczyka mistrzostw Świa-
ta. Była to jednorazowa pomoc. W przypadku przyzna-
nia stypendium sportowego zasady są bardzo czytelne 
– konkretny wynik powoduje, że gratyfikacja finansowa 
jest udzielana. Głównym celem tej inicjatywy jest stała 
pomoc dla wybitnych sportowców w przygotowywaniu 
się do kolejnych zawodów, a tym samym dalszy wzrost 
osiągnięć sportowych – mówi Grzegorz Niezgoda – 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, 
który ma miejsce zamieszkania na terenie Szczawnicy i 
nie jest członkiem klubu sportowego, mającego siedzi-
bę i działającego na terenie innej gminy. Wysoki wy-
nik finansowy to medal olimpijski, mistrzostwa Świa-
ta czy Europy, jak również medal mistrzostw Polski. 
Wysokość ewentualnego stypendium zależy zarówno 
od zajętego miejsca, jak również od tego, czy wynik 

został osiągnięty w kategorii seniora czy juniora. Przy-
kładowo złoty medal olimpijski to 2000 zł miesięcznie 
wypłacane do czasu kolejnej olimpiady, złoty medal 
mistrzostw Świata seniorów to 1000 zł miesięcznie do 
czasu kolejnych zawodów tej rangi. 

- Regulamin stypendiów sportowych ma też na celu 
zachęcić naszych zawodników do stałego reprezento-
wania naszego Klubu Sportowego Pieniny. Stąd też te 
zapisy dotyczące reprezentacji klubu i miejsca zamiesz-
kania. Natomiast na mój wniosek jest odstępstwo od 
tej zasady, gdzie jako Burmistrz mogę w wyjątkowych 
przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, przy-
znać stypendium zawodnikowi będącemu członkiem 
klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego 
na terenie innej gminy. Zapis ten jest podyktowany 
aktualną sytuacją, gdzie nasi mieszkańcy reprezentują 
inne kluby, ale zarazem reprezentują Szczawnicę, cze-
go przykładem może być chociażby Mateusz Polaczyk. 
W takim wypadku decyzję podejmuję po konsultacji z 
Komisją Edukacji. Natomiast w przyszłości będziemy 
wnikliwie przyglądać się motywom zmian klubowych 
przez naszych kajakarzy i powodom takich ich  decyzji 
– Grzegorz Niezgoda.

Kwota stypendium sportowego będzie stanowiła 
sumę kwot przypadających za poszczególne osiągnię-
cia i będzie poprzedzona wnioskiem klubu sportowe-
go, Rady Sportu, Komisji Rady Miejskiej czy też Bur-
mistrza Miasta. 

- W najbliższych dniach zrobimy analizę statystyczną 
wyników sportowych za 2012 rok i przygotujemy odpo-
wiednie wnioski o stypendia. W budżecie tegorocznym 
jest zabezpieczona stosowna kwota i faktycznie stypen-
dia będą wypłacane z wyrównaniem za te dwa miesiące, 
które są już za nami. – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica. 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nie-
ograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieru-
chomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 1233/7  o powierzch-
ni 0.0097 ha zabudowaną kioskiem handlowo - usługowym o 
powierzchni użytkowej 33 m2 – bez wyposażenia – położoną w 
Szczawnicy przy ul. Głównej 4 w planie zagospodarowania prze-
strzennego przeznaczoną pod działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydzierżawi w/w nieru-
chomość dzierżawcy, który zobowiąże się spełnić następujące wa-
runki:  Na dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń 
lub decyzji organów w przedmiocie zamierzonej działalności go-
spodarczej jak również remontu budynku.

Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno prawnych.
Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich 

oraz ubezpieczenie obiektu. Udostępnianie Wydzierżawiającemu 
obiektu celem kontroli realizacji postanowień umowy.

Dokonywanie bieżących  konserwacji i remontów budynku ob-
jętego dzierżawą na swój koszt, po uprzednim uzgodnieniu zakresu 
z Wydzierżawiającym. Dbanie o przedmiot dzierżawy wykorzy-
stując go zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu zasad sta-
ranności. Niespełnienie przez przyszłego Dzierżawcę warunków 
określonych w pkt. 1-7 niniejszego ogłoszenia stanowić będzie 

podstawę do rozwiązania umowy.
Cena wywoławcza czynszu  dzierżawnego wynosi 1.590,00 zł + 

Vat miesięcznie. Wadium ustalono na kwotę 318,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godzinie 

10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 
103 – biuro Rady Miejskiej w Szczawnicy. Warunkiem uczestnic-
twa w przetargu jest uiszczenie wadium w kwocie 318,00 zł, które 
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica Bank Spół-
dzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do 
dnia 04 kwietnia 2013 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby 
środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica 
najpóźniej w dniu 04 kwietnia 2013 r. Dowód wpłaty wadium oraz 
dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieru-
chomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie 
po zamknięciu przetargu. Bliższe informacje udzielane są w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica 
ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.262 22-03.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i 
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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OGŁOSZENIA

Szczawnica,  25 lutego   2013r.       
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na najem na okres  3 lat  nieruchomości sta-
nowiącej część działki ewid. zmod. nr 1151/2 o powierzchni  460  
m2 położonej w Szczawnicy przy ul. Parkowej z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności parkingowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmio-
towej nieruchomości wynosi  4380,00 zł +  Vat.

 Wadium wynosi  876,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2013 r. o godzinie 10.00 w 

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

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , 
które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica Bank 
Spółdzielczy w Krościenku 

Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 21.03.2013 r. 
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znala-
zły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 
21.03.2013 r.  Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości na-
leży okazać Komisji Przetargowej.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomo-
ści, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umo-
wy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpła-
cone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po 
zamknięciu przetargu.

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

Z warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami 
prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospo-
darki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 
103, pokój nr 15, tel.18 262-22-03.

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I  publiczny prze-
targ ustny nieograniczony na  dzierżawę  w okresach od dnia 
01.04.2013r. do 31.08.2013 r.  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 nie-
ruchomości wynosi 60 000,00 zł  / sześćdziesiąt  tysięcy  złotych 
/ + Vat. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2013r. o godzinie 10.30 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – 
biuro Rady Miejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: uiszczenie wadium 
w kwocie  12 000,00 zł / słownie dwanaście tysięcy złotych/, które 
należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica Bank Spół-
dzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 
do dnia 21.03.2013 r. - z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby  
środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawni-
ca  najpóźniej w dniu 21.03.2013 r. 

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać 
Komisji Przetargowej, a w przypadku osoby prawnej dowód wpła-
ty 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 w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała 
przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nierucho-
mości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia 
umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone nie-
zwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i 
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umo-
wy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Refe-
racie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzenne-
go Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 26222-03.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szc-
zawnica.pl w terminie od 26 lutego 2013 r. do 19 marca 2013 r. 
wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta 
i Gminy Szczawnica przeznaczonych do :

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodaw-
cy:

- położonej w  obrębie 1 m. Szczawnica przy ul. Pienińskiej  
zabudowanej kioskiem handlowym działki ewid.  nr 528/10 o po-
wierzchni ogólnej 44 m2 na okres od 01.04. 2013 do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 m Szczawnica przy ul. Pienińskiej 
zabudowanej kioskiem handlowym działkę ewid. nr 528/8 oraz 
część działek 528/11 i 529/24 o powierzchni ogólnej 202 m2 na 
okres od 01.04.2013 do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
zabudowanej kioskiem handlowym działki ewid. nr 528/9 o po-
wierzchni 38 m2 na okres od 01.04.2013 do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej za-
budowanej kioskiem handlowym działki ewid. nr 528/7 i część 
działki ewid.nr 528/24 o powierzchni ogólnej 67 m2 na okres od 
01.04.2013 r. do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 m. Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
zabudowanej kioskiem handlowym część działki ewid. nr 528/26 
i część działki ewid. nr 528/3 o powierzchni 12 m2 na okres od 
01.04.2013 r. do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
zabudowanej kioskiem handlowym działkę ewid.  nr 528/6 o po-
wierzchni 40 m2 na okres od 01.04.2013 do 15.08.2013 r.

- położonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej 
zabudowanej budynkiem szaletu działkę ewid. zmod. Nr 528/4 o 
powierzchni 217 m2 na okres od 01.04.2013 r. do 15.08.2013 - po-
łożonej w obrębie 1 w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej niezabudo-
wanej części działki ewid. zmod. Nr 528/26 o powierzchni 172 m2 
na okres od 01.04.2013 do 15.08.2013 r.

- położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej części działki ewid. 
zmod. Nr 1220/49 o powierzchni 1550 m2  na okres od 01.04.2013 
r. do 31.03.2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
parkingowej

- położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej bocznej działki 
ewid. zmod. Nr 4327 o powierzchni 1299 m2 na okres 3 lat, na 
cele rolnicze

- położonej w Jaworkach przy ul. Zaskalskie działki ewid. nr 
309 o powierzchni 919 m2 na okres 3 lat, na cele rolnicze

- położonej w Jaworkach przy ul. Zaskalskie działki ewid. nr 
329 o powierzchni 30537 m2 na okres 3 lat, na cele rolnicze.

Szczawnica,  04 marca 2013 r.                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica 
przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawni-
ca.pl w terminie od 04 marca 2013 r. do 25 marca 2013 r. wywie-
szono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica przeznaczonej do :

1.dzierżawy w trybie bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy: 
- część działki ewid. nr 148 o powierzchni ok. 1,5 ha położonej 
w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej z przeznaczeniem na cele 
rolnicze.
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Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

Telewizja cyfrowa 
dla SZCZAWNICY!
Są już pierwsze efekty 

rezolucji podjętych przez 
Radę Miejską w Szczawni-
cy na wniosek Burmistrza 
Grzegorza Niezgody oraz 
Radę Powiatu Nowotar-
skiego na wniosek radne-
go powiatowego Tomasza 
Hurkały dotyczących braku 
dostosowania przekaźni-
ków na terenie Powiatu No-
wotarskiego w tym  prze-
kaźnika na górze Jarmuta w 
Szczawnicy do emisji cyfrowego sygnału telewizyjnego. Jak 
dowiedzieliśmy się z biura prasowego firmy Emitel odpo-
wiadającej za emisję sygnału, obecnie trwają prace na górze 
Jarmuta związane z dostosowaniem przekaźnika do emisji 
cyfrowej. 

Na apel Szczawnicy odpowiedzieli również parlamen-
tarzyści w osobach Posła Edwarda Siarki i Posła Andrzeja 
Romanka. W piśmie skierowanym przez Przewodniczące-
go Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do Posła Andrze-
ja Romanka czytamy, iż „Termin definitywnego wyłączenia 
sygnału analogowego przewidziany jest na 31 lipca 2013r. a 
w przypadku Szczawnicy nastąpi on  22 kwietnia 2013r. Nie-
zależnie od planu wdrożenia telewizji cyfrowej do wykonania 
pomiarów zasięgów stacji powołany jest Urząd Komunikacji 
Elektronicznej mający na celu wskazanie miejsc, gdzie sygnał 
nie dociera”. Bardziej konkretne informacje zawiera pismo 
od  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji Małgorzaty Olszewskiej, w którym pisze: ”Zgodnie z 
informacjami  otrzymanymi z Telewizji Polskiej S.A, TVP S.A 
przygotowała koncepcję zwiększenia zasięgu MUX-3 ponad 
wymóg określony w ustawie tak, aby dostępność programu 
TVP1 oraz TVP2 w jakości cyfrowej była nie mniejsza niż 
obecnie w wersji analogowej. Ponadto, planowane jest m.in. 
zastąpienie analogowego przemiennika Szczawnica/góra 
Jarmuta, cyfrowym nadajnikiem DWB-T „gap-filler” o za-
sięgu porównywalnym z obecnym nadajnikiem analogowym. 
Uruchomienie dodatkowej emisji na górze Jarmuta mogłoby 
nastąpić w dniu wyłączenia naziemnej telewizji analogowej 
dla obszaru wykorzystania częstotliwości Szczawnica, czyli w 
dniu 22 kwietnia 2013r.”  

Na podjęciu tematu przez samorządy Szczawnicy i Powia-
tu Nowotarskiego zyskają również inne miejscowości Polski 
południowej takie jak Ochotnica, Krościenko,  Muszyna czy 
Krynica, w których również zaplanowano dodatkowe uru-
chomienie nadajników cyfrowych. 

„Jako miejscowość uzdrowiskowa, a zwłaszcza turystycz-
na, nie mogliśmy sobie pozwolić na traktowanie nas po ma-
coszemu i obniżanie standardu życia mieszkańców i gości po-
przez brak naziemnej telewizji. Szybka reakcja w tej sprawie 
sprawiła jednak, że sygnał cyfrowy po 22 kwietnia br. będzie 
docierał do wszystkich domów Miasta i Gminy Szczawnica, 
za co dziękuję szczególnie radnym miejskim, powiatowym 
oraz Posłom Edwardowi Siarce i Andrzejowi Romankowi” - 
nie ukrywa zadowolenia burmistrz Grzegorz Niezgoda . 

Nowy system 
gospodarki odpadami 

w Mieście i Gminie 
Szczawnica

Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach, narzuca na nas jako gminę zorganizowanie nowego 
systemu zbiórki odpadów. System ten generuje dodatkowe 
koszty, między innymi, takie jak wywóz odpadów na wskazane 
w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskie-
go wysypisko. Obserwując wyniki reformy w systemie odbio-
ru śmieci od mieszkańców, którą wprowadziłem W 2009 r. z 
nieukrywaną satysfakcją stwierdzam, że mieszkańcy Szczawni-
cy wykazują się dużą świadomością ekologiczną i jako miasto 
możemy się pochwalić jednym z najwyższych wskaźników se-
gregacji odpadów w województwie. Wierzę, że ta świadomość 
ekologiczna pozwoli nam wdrożyć tę ustawę, która niefortunnie 
wprowadza zmiany do systemu odbioru odpadów w Szczawni-
cy, który wspólnie sobie wypracowaliśmy”.

Burmistrz Miasta i Gminy
 Grzegorz Niezgoda 

Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013. Do tej pory właściciele nieruchomości podpi-
sywali umowy na wywóz odpadów komunalnych bezpośred-
nio z przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarowaniem 
odpadami. Od 1 lipca 2013 r. ulegnie to zmianie – za odbie-
ranie i właściwe gospodarowanie odpadami będzie odpowie-
dzialna gmina. Odpady od mieszkańców będzie odbierać wy-
łoniona w drodze przetargu firma, która obsługiwać będzie 
teren Miasta i Gminy Szczawnica. Co nowa „ustawa śmie-
ciowa” oznacza dla mieszkańca Miasta i Gminy Szczawnica? 

1. Od 1 lipca obowiązkiem każdego właściciela nierucho-
mości będzie uiszczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Aby 
uniknąć podwójnych opłat, mieszkańcy gminy będą zobo-
wiązani do dnia 30.06.2013 r. wypowiedzieć umowy, które 
podpisali z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunal-
ne. W przypadku nie wypowiedzenia umowy przedsiębiorcy 
będą mogli nadal naliczać opłaty za swoje usługi.

2. Każdy właściciel nieruchomości segregujący odpady 
będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale rów-
nież dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobie-
rać niższe opłaty, niż za zbiórkę odpadów niesegregowanych 
(podobnie jak to miało miejsce dotychczas).

Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą 
walkę z dzikimi wysypiskami. Zniknie też powód, żeby śmie-
ci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – co 
mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem w 
skali całego kraju.

Zagospodarowanie odpadów
Na każdego właściciela, zarządcę lub użytkownika nieru-
chomości zostanie nałożony obowiązek zbierania odpadów 
produkowanych w gospodarstwie domowym. Odpady należy 
składować w odpowiednich pojemnikach i workach na tere-
nie każdej nieruchomości. Właściciele nieruchomości zosta-
ną zobowiązani wystawić pojemniki i worki w miejscu do-
stępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Więcej informacji oraz wzory druków dostępne na stronie

www.szczawnica.pl


