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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE

Apel Burmistrza Miasta Szczawnica

W 2005r. OSP w Szczawnicy będzie obchodziła 120 
lecie jej założenia. Jest jedną z najstarszych jednostek 
OSP na Podhalu. Anomalie pogodowe, jakie nawiedziły 
nasze miasto w bieżącym roku (powódź lipcowa oraz 
wichury w listopadzie) wykazały, że najbardziej mo-
bilną organizacją udzielająca natychmiastowej pomocy 
mieszkańcom jest straż pożarna. Jestem pełen szacunku i 
uznania dla działań podejmowanych przez druhów ochot-
ników. Uważam, że działania ratownicze prowadzone są 
profesjonalnie i z dużym poświęceniem.

W grudniu druhowie z naszej jednostki rozpoczną 
odwiedzanie domów, mieszkań, obiektów wypoczyn-
kowych i sanatoryjnych z życzeniami świątecznymi i 
noworocznymi. Dobrowolne datki przekazywane dru-
hom zostaną w całości wykorzystane na zakup nowego 
sprzętu pożarniczego.

Burmistrz Szczawnicy zwraca się wszystkich miesz-
kańców miasta, gości i kuracjuszy przebywających w 

Ogłoszenie o przetargu ustnym 
nieograniczonym

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nw. Lokali mieszkalnych 
objętych kw. 117605 Sądu Rejonowego w Nowym 
Targu, prowadzoną dla działki ewid. zmod. nr 124/3 
o powierzchni 0.0557 ha położonej w Szczawnicy 
przy ul.Jaworki 13a, zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym nr 13a, w którym lokale są wyodrębniane 
sukcesywnie, wg. Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczawnica w/w działka stanowi 
- teren przeznaczony pod adaptację przedszkola – symbol 
E 4 UO/ stan na dzień 31.12.2002 r. – od 1.01.03 nie 
obowiązuje/

Przedmiot sprzedaży : wyodrębnione lokale mieszkalne 
z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym  we własno-
ści gruntu :

Lokal nr 2 , powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego – 37,89 m2, powierzchnia przynależna 
– komórka w piwnicy - 10,70 m2, udział w 
nieruchomości wspólnej 93/1000 części. 
Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł, wadium 
wynosi 4 000,00 zł, 

Lokal nr 3 , powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego – 32,71 m2, powierzchnia przynależna – 
komórka w piwnicy - 8,30 m2, udział w nieruchomości 

wspólnej 78/1000 części. 
Cena wywoławcza wynosi 34 000,00 zł, wadium 
wynosi 3 400,00 zł, 

Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń. Koszty 
sprzedaży poniosą nabywcy. Cena płatna jest jednorazo-
wo,  przed zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się   28.12. 2004 r. godzina 10.00, 
w Urzędzie Miasta Szczawnica 

ul. Szalaya 103.
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wpłata 
wadium w terminie do dnia 20.12.2004 r. gotówką w 
PLN na konto Urzędu Miasta Szczawnica nr PKO BP 
O/Szczawnica 7410203466 0000960200043828.  Przed 
przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód 
wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra, wa-
dium zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchyle-
nia się przez niego od zawarcia umowy wadium nie podle-
ga zwrotowi lecz przepada na rzecz miasta Szczawnica.

Lokale można oglądać codziennie w godzinach pracy 
urzędu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w  Re-
feracie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Szczawnica ul. Szalaya 103, pok. Nr 12, tel /0-18/ 26222-
03 wew.29 w godzinach pracy Urzędu.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i prawo 
unieważnienia przetargu.

Burmistrz Miasta
Roman Trojnarski 

ZAWIADOMIENIE 
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA

Burmistrz Miasta Szczawnica podaje do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
ul.Szalaya 103 w Szczawnicy od dnia 19.11.2004 r. do 
10.12.2004 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
Miasta Szczawnica przeznaczonych do dzierżawy w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego: część 
działki ewid. zmod. nr 528/26 o pow. 3060 m2 położonej 
przy ul.Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności parkingowej na 3 lat. 

naszym kurorcie o serdeczne przyjęcie druhów podczas 
odwiedzin oraz szczodrość w dobrowolnych datkach, 
które zostaną wykorzystane na tak szczytny cel, jakim 
jest bezpieczeństwo nas wszystkich.

Roman Trojnarski
Burmistrz Szczawnicy
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Uchwała Nr XX/117/2004
Rady Miasta Szczawnica z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie  stawek czynszu gruntów stanowiących własność 
komunalną oddawanych w dzierżawę  na   podstawie umów 
wieloletnich.

§ 1
Przyjmuje się w 2005 roku jako minimalne stawki czynszowe netto 
za dzierżawę  gruntów stanowiących własność komunalną określo-
ne w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Określone niniejszą uchwałą stawki czynszu nie dotyczą czynszów 
ustalonych w wyniku przetargów organizowanych na najem lub 
dzierżawę mienia komunalnego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik do uchwały Nr XX/117/2004

Stawki czynszów dzierżaw gruntów komunalnych na rok 2005, 
jako minimalne do negocjacji Burmistrza Miasta z dzierżaw-
cami.
I. Stawki roczne :
1. Stawka za 1ar powierzchni gruntu użytkowanego rolniczo: 
      1/ uprawy rolne, warzywnicze i sadownicze  1,50 zł
      2/ łąki, pastwiska    0,48 zł
2. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej nierolniczo:
      1/ tereny na cele przemysłowe i handlowe /bazy magazynowe/
      2,25 zł
2/ składowe i inne      
0,58 zł
      3/ tereny pod trasy narciarskie i infrastrukturę towarzyszącą                
      0,05 zł 
II. Stawki miesięczne :
1. Stawka za 1 m2 powierzchni użytkowanej nierolniczo / tereny 
pod kioski, pawilony,  stragany itp./ :
1/ Strefa „A” cały rok oraz w sezonie 
(1.05.do 30.09) rejon Pienin i Jaworek     6,88 zł
2/ Strefa „B”                                                          4,62 zł

Uchwała Nr XX/118/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie  przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica.

§ 1
Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego na czas nieokreślony nieruchomość stanowiącą 
własność Miasta Szczawnica obejmującą lokal użytkowy o 
powierzchni 277.70 m2  położony na części działek ewid. nr 333 i 
334/1 w obrębie Szlachtowa, wraz z częścią gruntu o powierzchni  
0.2810 ha  przyległego do budynku w którym znajduje się w/w 
lokal.

§ 2
Grunt o którym mowa w § 1 nie może być przeznaczony na 
składowanie i magazynowanie.

 § 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczawnica

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała   Nr XX/119/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29  listopada 2004  roku

w sprawie  zamiany działki stanowiącej własność Miasta Szczaw 
nica oraz ustanowienia  służebności przejazdu, przechodu, prze-
gonu i przeprowadzenia urządzeń nadziemnych i podziemnych.

§  1
1. Wyraża się zgodę na zamianę  działki ewid. nr 335/2 o po-
wierzchni 0.0756 ha z obrębu Szlachtowa, objętej księgą wieczystą 
nr 118708 stanowiącą własność Miasta Szczawnica  o wartości 
24 400,00 zł brutto, na działkę ewid. zmod. nr 1713/1 o po-
wierzchni 0.0756 ha z obrębu 1 m. Szczawnica, objętą księgą 
wieczystą nr 96326 stanowiącą własność  Pana Stanisława Za-
chwieja  o wartości 25 600,00 zł.
2. Różnicę wartości zamienianych nieruchomości  regulowa-
ne będą w formie dopłat.

§  2
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przejazdu, 
przechodu, przegonu i przeprowadzenia urządzeń pod i na-
ziemnych po drodze biegnącej utartym szlakiem na gruncie, 
trasą pokazaną na mapie  przez działkę ewid. nr 334/1 z kw. 
67100 i działkę ewid. nr 333 z kw. 118708 na rzecz każdo-
czesnego właściciela działki ewid. nr 335/2 za odpłatnością 
wynoszącą  975,00 zł.

§  3
Koszty sporządzenia umowy notarialnej, wpisu do ksiąg wie-
czystych oraz opłaty sądowej ponoszą strony po połowie.

§  4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica

§   5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XX/120/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004

w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§  1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -  0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni.

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej  
    –  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Traci moc uchwała nr XX/57/2003 Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawek od 
nieruchomości oraz wzorów deklaracji podatkowych.
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§ 4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do 
podatków należnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XX/121/2004   
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004  roku 

w sprawie:  poboru opłaty miejscowej.
§  1

1. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywają-
cych dłużej niż dobę na terenie miasta Szczawnica, w celach wypo-
czynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych – za 
każdy dzień pobytu.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z dniem przybycia do 
miasta Szczawnica

§  2
Opłata miejscowa za jeden dzień pobytu wynosi: 2,00 zł

§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty  miejscowej w kwaterach prywat-
nych, domach wczasowych, sanatoriach, pensjonatach – w drodze 
inkasa, wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizycz-
ne i prawne prowadzące wynajem pokoi w kwaterach prywatnych, 
domach wczasowych, sanatoriach, pensjonatach określone w za-
łączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5 % od po-
branej opłaty miejscowej.

§ 5
1. Na pobraną opłatę inkasenci wydają pokwitowanie według wzo-
ru ustalonego w przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Nr 32 1020 3466 0000 9502 0004 3760 w 
Banku PKO PB S.A o/Szczawnica lub do kasy Urzędu Miasta, raz 
w miesiącu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 6
Opłata może być również płatna w kasie Urzędu Miasta Szczaw-
nica.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8
Traci moc uchwała Nr X/60/2003  Rady Miasta Szczawnica z dnia 
3 grudnia 2003 roku w sprawie poboru opłaty miejscowej.

§  9
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od  ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr XX/122/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004 roku 

w sprawie: opłaty targowej.
§  1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta :

1) Od sprzedaży odręcznej z koszyka, skrzynki, wózka ręcznego 
itp
     a/ artykułów  spożywczych  -      6,00 zł 
     b/ artykułów przemysłowych  -    13,00 zł
2) Od sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 tony
     /samochody osobowe, osobowo-towarowe itp/ -     37,00 zł
3) Od sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony 
     -     57,00 zł
4) Od sprzedaży z wozu konnego  -     23,00 zł
5) Od sprzedaży ze straganu   -     26,00 zł
6) Od sprzedaży na placu przy wykorzystaniu 4 m

2
 do sprzedaży:

    a/ artykułów spożywczych  -     13,00 zł
    b/ artykułów przemysłowych  -     27,00 zł

§  2
1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa.

2.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) Pana Michała Obłudka zam. w Szczawnicy, dla którego ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 80% od wysokości pobranej opła-
ty na placu targowym przy ul. Głównej.
2) Klub Sportowy „Jarmuta” w Szczawnicy, dla którego ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 50% od pobranych opłat na części 
działki ewid. zmod. nr 1220/15 i części działki ewid. zmod. nr 1220/
28 o łącznej powierzchni 0,0391 ha położonych w Szczawnicy przy
 ul. Głównej.
3) Strażników Straży Miejskiej w Szczawnicy, których nie doty-
czą ustalenia w zakresie wynagrodzenia zawarte w ust. 1 i 2. 

§  3
1. Na pobrana opłatę inkasenci wydają pokwitowanie według 
wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości.
2. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty  na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Nr 32 1020 3466 0000 9502 
0004 3760 w Banku PKO BP S.A O/Szczawnica lub do kasy 
Urzędu Miasta raz w miesiącu w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca. 

§ 4
Traci moc uchwała Nr X/62/2003  Rady Miasta Szczawnica z dnia  
3 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uchwała nr XX/123/2004     
Rady Miasta Szczawnica  z dnia 29 listopada 2004 roku

W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie  miasta Szczawnica na rok 2005

§ 1.
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowi-
tej od 3,5 ton i poniżej 12  ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego,
d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
nie mniejszej niż 12 ton i więcej, 
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy i naczepy  które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 12 ton i 
więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Szczawnica.

§ 3.
Traci moc uchwała nr X/63/2003 Rady Miasta Szczawnica 
z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków 
transportowych. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do 
podatków należnych w 2005 roku.
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Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XX/123/2004
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA 
 W 2005 roku

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt.7 )
            w zł

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKO-
WITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY 

od 1 pojazdu na 2005 r.
2 3

Samochód ciężarowy o DCM od 3,5 ton do 5,5 ton 
włącznie 560,00

Samochód ciężarowy o DCM powyżej 5,5 ton do 
9 ton włącznie 930,00

Samochód ciężarowy o DCM powyżej 9 ton i po-
niżej 12 ton 1.150,00

Ciągnik siodłowy i balastowy o DCM zespołu po-
jazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.050,00

Przyczepa i naczepa  o DCM zespołu pojazdów od 
7 ton i poniżej 12 ton 1.150,00

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie
b) powyżej 15 miejsc a mniejszą niż 30 miejsc

1.050,00

1.250,00
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i 

wyższą niż 30 1.550,00

 Załącznik nr 2  do Uchwały Nr XX/123/2004
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA 
 W 2005 roku

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt.2 )
            w zł.

lp
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DCM)
STAWKI PODATKU NA 2005 R. NA TERE-

NIE MIASTA OD 1 POJAZDU

Zawieszenie osi 
pneumatyczne j uznane 

za równoważne
Inne systemy 

zawieszenia osi
1 2 3 4

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DCM:
nie mniej niż 12 ton  i więcej 2.200,00 2.200,00

2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DCM:
nie mniej niż 12 ton i więcej 2.200,00 2.200,00

3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DCM:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 29 ton 2.200,00 2.200,00

nie mniej niż 29 ton i więcej 2.200,00 2.452,80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.XX/123/2004
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA 
 W 2005 roku

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt.4 )
            w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DCM) zespołu    

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa

STAWKI PODATU NA 2005 R.  TERENIE MIASTA 
SZCZAWNICA 

od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneu-

matyczne i uznane za rów-
noważne

Inne systemy zawie-
szenia osi

1 2 3 4
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DCM zespołu pojazdów: 

Ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 31 ton 1.750,00 1.750,00

nie mniej niż 31 ton 1.750,00 1.937,76
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DCM  zespołu pojazdów: 

      ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.800,00 1.800,00
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.200,00 2.200,00
nie mniej niż 40 ton i więcej 2.200,00 2.548,65
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Uchwała Nr XX/124/2004                            
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie: wzorów deklaracji podatku od nieruchomości
§  1

Określa się wzory formularzy:
1) „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowla-
nych” którą zobowiązane są złożyć organowi podatkowemu 
osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu jak 
również korzystające ze zwolnień podatkowych na mocy 
ustawy lub uchwały Rady Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 
1,
2) „Deklaracji na podatek od nieruchomości”, którą zobo-
wiązane są złożyć osoby prawne,  jednostki organizacyjne 
oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki orga-
nizacyjne Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa, a także 
jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe podlegające obowiązkowi podatkowemu 
jak również korzystające ze zwolnień podatkowych na mocy 
ustawy lub uchwały Rady Miasta, zgodnie z załącznikiem   nr 
2 i 3 do uchwały. 

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma 
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2005 r.

Uchwała Nr XX/125/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia z dnia 29 listopada 2004 

roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku 
leśnego.

§ 1
Ustala się wzór formularza „Informacja o  lasach ” zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2
Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek leśny” 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3
Traci moc uchwała Nr X/59/2003 Rady Miasta Szczawnica z 
dnia 3 grudnia 2003r w sprawie wzorów informacji i deklara-
cji w podatku rolnym i leśnym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2005r.

Uchwała Nr XX/126/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku 
rolnego.

§ 1
Ustala się wzór formularza „Informacja o gruntach” zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2
Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek rolny” 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Szczawnica.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2005r.

Uchwała Nr XX/128/2004
Rady Miasta Szczawnica, z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie określenia na rok 2005 liczby przeznaczonych 
do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego osób taksówką.

§  1
W 2005 roku przeznacza się do wydania 10 nowych licencji 
na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 
terenie miasta Szczawnica.

§  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§  3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 4  do Uchwały Nr XX/123/2004 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA 
 W 2005 roku

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt.6 )
            w zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DCM) zespołu pojazdów: 
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

STAWKI PODATU NA 2005 R.  TERENIE MIASTA 
SZCZAWNICA 

od 1 pojazdu
Zawieszenie osi 

pneumatyczne i uznane za 
równoważne

Inne systemy zawie-
szenia osi

2 3 4
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DCM:

nie mniej niż 12 ton i więcej 1.420,00 1.420,00
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DCM:

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.420,00 1.420,00
powyżej 36 ton i więcej 1.750,00 1.750,00

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DCM:
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.420,00 1.420,00
powyżej 36 ton i więcej 1.750,00 1.750,00
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Załącznik Nr 1
Do Uchwały RM Nr XX/127/2004

D O C H O D Y

Dział Treś Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 120.000 100.000
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nie-

ruchomości
- wpływy ze sprzedaży ze sprzedaży wyrobów i składników 

majątkowych

120.000

100.000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in-

nych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
48.350 700

- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek od środków transportowych
- podatek od posiadana psów
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 

na podstawie odrębnych uchwał
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

7.720
1.500
1.500

500
4.500

9.630

2.000
15.000

6.000

700

757 Obsługa długu publicznego 5.000
- pozostałe odsetki 5.000

758 Różne rozliczenia 18.629
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 18.629

801 Oświata i wychowanie 450
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 

własnych zadań bieżących gmin 450
852 Pomoc Społeczna 216.330 6.800

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje 
własnych zadań bieżących gmin

214.830

1.500

6.800

900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 3.272
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie ustawami

3.272

                                      O G Ó Ł E M : 412.031 107.500

     

Uchwała Nr XX/127/2004
Rady  Miasta  Szczawnica z dnia 29 listopada  2004 r

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004
§  1

Wprowadza się zmiany budżetowe w zakresie dochodów i wydat-
ków budżetowych - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2
1. Dochody budżetowe po zmianach  wynoszą:  11.326.635 zł
2. Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą:    10.496.667 zł    
3. Nadwyżka  budżetowa wynosi          829.968 zł            

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta.

§  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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       Załącznik Nr 2
       Do Uchwały RM  XX/127/2004

W Y D A T K I

Treś Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4 5
020 Leśnictwo 4.950

02001 Gospodarka leśna 4.950
Z tego : wydatki majątkowe 4.950

600 Transport i łącznoś 4.950
60016 Drogi publiczne gminne 4.950

Z tego : wydatki majątkowe 4.950
750 Administracja publiczna 5.000

75022 Rady gmin 5.000
Z tego: wydatki bieżące 5.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro-
wa 5.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000
Z tego: wydatki bieżące 5.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

5.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych 5.000
Z tego: wydatki bieżące 5.000

801 Oświata i wychowanie 160.074
80101 Szkoły podstawowe 157.195

Z tego: wydatki bieżące 140.995
W tym : wynagrodzenia i pochodne 110.545
Z tego : wydatki majątkowe 16.200

80110 Gimnazja 2.429
Z tego: wydatki bieżące 2.429

80195 Pozostała działalnoś 450
Z tego: wydatki bieżące 450

851 Ochrona zdrowia 9.630
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.630

Z tego: wydatki bieżące 9.630
852 Pomoc Społeczna 216.330 6.800

85203 Ośrodki wsparcia 4.000
Z tego: wydatki bieżące 4.000

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznych 

207.630
Z tego: wydatki bieżące 207.630
W tym : wynagrodzenia i pochodne 3.560

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej 1.500

Z tego: wydatki bieżące 1.500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze-

nia społeczne 1.500 5.300
Z tego: wydatki bieżące 1.500 5.300

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.200
Z tego: wydatki bieżące 3.200

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.272 77.975
90003 Oczyszczanie miast i wsi 63.975

Z tego: wydatki bieżące 63.975
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.272 14.000

Z tego: wydatki bieżące 3.272 14.000

926 Kultura fizyczna i sport 5.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.000

Z tego: wydatki bieżące 5.000
                    O G Ó Ł E M : 404.256 99.725
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 1. Cel                : odświętny wygląd miasta

 2. Organizator : Burmistrz Miasta Szczawnica

 3. Uczestnicy    :  I kategoria :
- zakłady pracy, placówki użyteczności publicznej, 

gastronomiczne oraz handlowe
                               
                               II kategoria :
- właściciele budynków prywatnych (nie prowadzą-

cy działalności handlowej i gastronomicznej)

4.  Ocena wyników:   

Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
•    przedstawiciele Komisji Edukacji i Spraw Spo-

łecznych RM
• przedstawiciele Klubu TPSP Koło „PIENINY”
• przedstawiciele Urzędu Miasta
5. Skala ocen:   od 1-10 punktów za:
• efekt świetlny
• elementy dekoracji
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia:   Komisja w okresie  
od 24. 12. 2004 r. do 16. 01. 2005 r. dokonywać 
będzie  oceny  dekoracji,  a  ustalenie  wyników  
nastąpi  w  dniu  17. 01. 2005 r.

7. Nagrody: 

I kategoria (z podziałem na miejsca)  -  1.500,00 zł.

II kategoria (z podziałem na miejsca) - 2.000,00 zł.

Nagroda może być przyznawana danemu uczestni-
kowi tylko przez trzy kolejne edycje konkursu.

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady 
Miasta w m-cu lutym 2005 r. w zależności od ter-
minu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Bur-
mistrz Miasta.

10. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wy-
łącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta
(-) Roman Trojnarski

REGULAMIN KONKURSU 
NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ 

ŚWIĄTECZNĄ NA TERENIE 
MIASTA SZCZAWNICA

                        Szczawnica, 19.11 .2004 r.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  
informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu 
Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 
19 listopada 2004 do  10 grudnia 2004 r.   wywieszony 
został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy na rzecz 
wnioskodawcy w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat 
oznaczonej jako:
1. zabudowana działka ewid. zmod.  nr 1220/23   o po-

wierzchni 0.0117ha z obrębu 1 położona w Szczaw-
nicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem jako teren 
wykorzystywany pod działalność handlową.

A P E L DO  MIESZKAŃCÓW 
SZCZAWNICY

Działając na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w mieście 
/Dz.U.Nr.132,poz.622 z późniejszymi zmianami/   

Burmistrz  Miasta   Szczawnica A P E L U J E
do wszystkich właścicieli, użytkowników , jednostek 

organizacyjnych, osób oraz podmiotów posiadających nie-
ruchomości w zarządzie lub użytkowaniu o:

1. usuwanie śniegu i lodu z chodników przylegających 
do ich nieruchomości 

2. likwidowanie śliskości na w/w chodnikach poprzez 
posypywanie piaskiem,

3. bieżące likwidowanie sopli i nawisów z dachów bu-
dynków od strony ulic i przejść dla pieszych

  Zabrania się wyrzucania śniegu z chodników na jezd-
nię, co powoduje tworzenie się muld, kolein i wybojów, 
które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

                                                     
   Burmistrz Miasta

mgr Roman Trojnarski

 
 
 
 
  
 
 
 
  

 


