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PAŹDZIERNIK 2015

”Uzdrowiska pogranicza Polsko- Słowackie-
go jako rozpoznawalny w skali Europy obszar 
realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa 
pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowi-
skowe” – to jedna z propozycji projektu flagowe-
go do dofinansowania z programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Słowacja na lata 2014-
2020. Projekt którego partnerem wiodącym jest 
Związek Międzygminny „Perły doliny Popradu” 
obejmuje również pierwszy etap ścieżek rowero-
wych w Szczawnicy i połączenie z uzdrowiskiem 
Piwniczna. 

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta w 
Muszynie zostały podpisane stosowne dokumen-
ty przez Grzegorza Niezgodę – burmistrza Mia-
sta i Gminy Szczawnica. Oprócz Szczawnicy i 
Muszyny w fiszce projektowej zostały ujęte rów-
nież po stronie słowackiej Bardejów, Stara Lu-
bovna, Leśnica i Czerwony Klasztor, a po stro-
nie polskiej Piwniczna oraz Krynica. Prace nad 
ostatecznym kształtem tego projektu rozpoczęły 
się w marcu 2015 roku i od tego czasu odbyło 
się kilkanaście spotkań, które doprowadziły nie tylko do wypra-
cowania koncepcji ale także uświadomienia potrzeby połączenia 
miast uzdrowiskowych w jeden wspólnie rozwijający się obszar 
związany z tworzeniem rynku usług typu turystycznego w opar-
ciu o transgraniczny potencjał. Podpisane porozumienie między 
gminami ustala formalne ramy współpracy przy jego realizacji 
powołując struktury do wdrażania tego i kolejnych projektów w 
obszarze przygranicznym.

Projekt połączenia pętlą rowerową o długości 241 km ma być 
początkiem budowy rozpoznawalnego w skali Europy obszaru o 
unikatowych zasobach turystycznych i leczniczo-rehabilitacyj-
nych. Trasy mają przebiegać przez najcenniejsze przyrodniczo i 
krajobrazowo tereny oraz obejmować najcenniejsze zabytki. Ca-
łość szlaku zostanie oznakowana w jednolity sposób oraz wyposa-
żona w powtarzalne elementy małej architektury, parkingi i syste-
my informacji turystycznej.

Odcinek nr 7, który dotyczy planowanych inwestycji w Szczaw-
nicy, to odnoga z Obidzy poprzez Przełęcz Rozdziele, rezerwat 

Uzdrowiskowy projekt flagowy

Biała Woda, Jaworki, Szlachtową, ulicę Szlachtowską, Szalaya i 
Zawodzie i następnie poprzez istniejącą ścieżkę pieszo- rowerową 
w kierunku Leśnicy i Czerwonego Klasztoru. 

W przypadku pozytywnej decyzji komitetu monitorującego, 
która będzie początkiem przyszłego roku, partnerzy projektu za-
deklarowali możliwości realizacji i zakończenia wszelkich inwe-
stycji do końca 2017 roku.

- Przystąpiliśmy do propozycji projektu flagowego, która jest 
przygotowywana ze strony uzdrowisk powiatu sądeckiego. Wydaje 
się, że nasza propozycja jest ciekawa. Nie przypuszczam, aby w 
innych projektach uczestniczyły aż cztery znane uzdrowiska. Rów-
nież dzięki doskonałym kontaktom z zaprzyjaźnionymi samorzą-
dowcami w tym oczywiście z burmistrzem Muszyny Janem Gol-
bą, sprostamy dużemu wyzwaniu, jakim będzie realizacja takiego 
przedsięwzięcia. Jesteśmy oddzieleni od tamtej części pasmem 
górskim, ale dzięki turystyce, a przede wszystkim ścieżkom rowe-
rowym, jest szansa uaktywnić ten kierunek, na co szczególnie liczę. 
– Grzegorz Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Wykaz uchwał podjętych na XI zwyczajnej sesji 28 września:
−        Nr XI/71/2015 w sprawie ustanowienia służebności dro-

gi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Szczawnica,

−        Nr XI/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości,

−        Nr XI/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości,

−        Nr XI/74/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Szczawnica,

−        Nr XI/75/2015 w sprawie zmian w budżecie i uchwale 
budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015,

−        Nr XI/76/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica,

−        Nr XI/77/2015 w sprawie przejęcia zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Nowotarskiego,

−        Nr XI/78/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotar-
skiemu pomocy finansowej,

−        Nr XI/79/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/07 
Rady Miasta Szczawnica z dnia 21 maja 2007 r.
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Wizyty w miastach partnerskich

W pierwszy weekend września delegacja Miasta i Gminy Szczawnica 
przebywała z oficjalną wizytą w mieście partnerskim Harkány (Węgry).

Okazją do spotkania stał się Festiwal Winobrania, który co roku gro-
madzi przedstawicieli branży winiarskiej w regionie Villany-Siklos i na 
który władze samorządowe węgierskiego Harkány zapraszają przedstawi-
cieli swoich miast partnerskich.

Oprócz polskiej delegacji w spotkaniu uczestniczyli również przedsta-
wiciele miasta Crikvenica /Chorwacja/, Péterréve /Serbia/, Tusnáafrürdö /
Rumunia/, Bruchköbel /Niemcy/ oraz węgierskiego miasta Hajdúböször-
mény.

Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały obyczaje związane z wino-
braniem oraz ludowe zespoły pieśni i tańca kultywujące folklor.

Pobyt w Harkány był również doskonałą okazją do zwiedzenia miasta i 
jego najbliższych okolic, a także do podjęcia z węgierską stroną rozmów i 
wstępnych ustaleń w zakresie aplikowania o środki finansowe z Funduszu 
Wyszehradzkiego.

Niespełna klika dni później tj. od 9 do 13 września na zaproszenie 
Burmistrza Carmine Pigniata szczawniccy samorządowcy wraz z Bur-
mistrzem Grzegorzem Niezgodą udali się z wizytą do włoskiego miasta 
partnerskiego Oliveto Citra. 

Okazją do tegorocznej wizyty było spotkanie miast partnerskich po-
łączone z XXXI edycją wydarzenia gospodarczo-kulturalnego pn. „Sele 
di Oro”.

Oprócz szczawnickiej delegacji we włoskim mieście przebywali także 
przedstawiciele z miasta Collesano (Palermo).

Podczas kilkudniowego pobytu delegacja uczestniczyła w oficjalnych 
spotkaniach organizowanych przy udziale tamtejszych radnych w auli 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, z dnia 27 lipca 2015 roku

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na   25 
października 2015 roku.

Stosownie do  art. 114 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku   Nr 21 poz. 112) Bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiado-
mości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wy-
borczych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku:

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Czarna Woda w Jawor-
kach (naprzeciw remizy OSP),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Łemkowskiej w 
Szlachtowej (skrzyżowanie ulic Łemkowskiej i Jana Pawła II),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Sopotnickiej w 
Szczawnicy (przy moście na potoku Grajcarek),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Szalaya w Szczawnicy 
(przed Urzędem Miasta i Gminy),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawni-
cy (naprzeciw budynku MOK),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawni-
cy (na granicy Parku Dolnego),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawni-
cy (przy zjeździe do ul. Nad Grajcarkiem),

tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawni-
cy (na skrzyżowaniu z ul. Pod Sadami).

Plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane wyłącz-
nie na specjalnie w tym celu wydzielonej i oznaczonej powierzchni 
każdej z tablic ogłoszeń, wymienionych w punktach 1 – 8. 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu 
wykroczeń, obwieszczenia jak wyżej, podlegają ochronie i ich 
umyślne uszkodzenie lub usunięcie, lub też w inny sposób umyśl-
ne uniemożliwienie zaznajomienia się z takim ogłoszeniem pod-
lega karze aresztu lub grzywny.

                  Burmistrz Miasta i Gminy 
                      (-) Grzegorz Niezgoda

magistratu, a także w wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi „Sele 
di Oro”. Pobyt we włoskim mieście partnerskim stał się okazją do za-
prezentowania potencjału turystyczno-gospodarczego Oliveto Citra. Po-
nadto delegacje zwiedziły m.in. jeden z najważniejszych parków arche-
ologicznych w Europie, stanowiący niejako skrawek starożytnej Grecji 
– Paestum, podziwiały kuszące niesamowitymi widokami, lazurem nieba 
i morza Wybrzeże Amalfi, odwiedziły Willę d’Ayala w miejscowości Va-
lva, a także zwiedziły Muzeum Papieru w Amalfi oraz zapoznały się z 
procesem technologicznym wyrobu mozzarelli i innych wyrobów z mleka 
bawolego.

„Od podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Oliveto Citra a Szczaw-
nicą upłynie w październiku br. 16 lat. Na przełomie tego okresu delega-
cja szczawnickich samorządowców gościła u włoskich przyjaciół jedynie 
w 1999 roku. Mimo otrzymywanych, wielokrotnie zaproszeń do odwiedze-
nia południowej części Półwyspu Apenińskiego dopiero w bieżącym roku 
zaistniała możliwość złożenia oficjalnej wizyty, o którą od wielu lat zabie-
gała włoska strona.” mówi Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda

Ostatnim z odwiedzanych we wrześniu miast partnerskich była Spis-
ska Bela (Słowacja), w której 19 września br. odbywała się XIII edycja 
Spiskiego Jarmarku Ziemniaczanego. Od kilkunastu lat Święto Ziemniaka 
stanowi niejako znak firmowy miasta i ma na celu promocję produktów 
tradycyjnych i ekologicznych. Podczas Jarmarku na stoiskach producenci 
branży rolno-spożywczej prezentowali swoje gospodarstwa i wytwarzane 
w nich produkty oraz pełną gamę odmian ziemniaków zarejestrowanych 
na Słowacji.

Jarmarkowi towarzyszył bogaty program kulturalny, liczne konkursy, 
sprzedaż specjalności ziemniaczanych, a także wystawa sprzętu rolnicze-
go.  
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O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,  

z dnia 22 września 2015 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzi-

bach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomoc-
nika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXX/180/2012 z 19 grudnia 
2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych (Dz. U. Woj. Małop. z 21 grudnia 2012 roku poz.7646), 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lo-
kalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na 25 października 2015 roku:

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 
r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany oka-
zać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do 
spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 października 2015 r. w 
Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z póżń. zm.) oraz wyborca, który naj-
później w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 paź-
dziernika 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Szczaw-
nica o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania kore-
spondencyjnego należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica 
w terminie do dnia 12 października 2015 r.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru 
głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomoc-
nika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomoc-
nictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania 
pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o pra-
wie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica 
ul. Szalaya 103 , pokój nr 29 (parter) albo pod nr telefonu:        18 262 2203 
wewn. 23 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: miasto@szczawni-
ca.pl lub ewlud@szczawnica.pl

              Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
                                      (-)  Grzegorz Niezgoda

Nr 
obwodu

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Jaworki
ulice: Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna,       
Pod Homolami, Zaskalskie.

Remiza OSP Jaworki, ul. Czarna Woda 2, 34 – 460 Szczawnica 

2
Sołectwo Szlachtowa
ulice: Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, 
Łemkowska, Sielska, Słona Młaka, Wspólna. 

Szkoła Podstawowa Szlachtowa, 
ul. Jana Pawła II 25, 34 – 460 Szczawnica
Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

3

Miasto Szczawnica   
ulice: Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy,  
Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, 
Staszowa, Szlachtowska.

Remiza OSP Szczawnica, ul. Szalaya 84, 34 – 460 Szczawnica

4

Miasto Szczawnica
ulice:  Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park 
Dolny, Park Górny, Jana Wiktora, Plac Dietla, Szalaya, 
Zawodzie, Zdrojowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34 – 460 Szczawnica
Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

5

Miasto Szczawnica 
ulice: Aleja 1 Maja, Bereśnik, Osiedle XX-lecia, Osiedle 
Połoniny, Połoniny, Św. Krzyża.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Papiernik”,  Al. 1 Maja 3, 
34 – 460 Szczawnica
Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

6

Miasto Szczawnica 
ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Groń, Główna od nr 
31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, 
Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, 
Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Gimnazjum Publiczne, ul. Główna 116,  34 – 460 Szczawnica
Lokal wyborczy przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Obwód głosowania wyznaczony dla głosowania korespondencyjnego.

Szczawnica, 01 października  2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Sza-
laya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 
01 października 2015 r. do 21 października 2015  wywieszono wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica prze-
znaczonej do:

1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
- działka ewid. nr 1092/1 o powierzchni 0.0523 ha położona w 

Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na cele gospodarcze  na 
okres 3 lat

2. najmu w drodze przetargu:
- działka ewid. nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha zabudowana kio-

skiem handlowo usługowym o powierzchni 38 m2 położona w Szczawni-
cy przy ul. Głównej / plac targowy /

3. dzierżawy w drodze przetargu:
 -  część działki 1660/2 o powierzchni 52 m2 położonej w Szczawnicy 

przy ul. Szalaya – boczna z przeznaczeniem na cele gospodarcze na okres 
3 lat

4. zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
-  działka ewid. zmod. Nr 530/23 o powierzchni 0.0098 ha położona w 

Szczawnicy przy ul. Pienińskiej
- działka ewid. nr 232/1 o powierzchni 0.2514 ha położona w Jawor-

kach przy ul. Biała Woda
5. zbycia w trybie bezprzetargowym :
- lokal mieszkalny nr 17 w bloku nr 1 na oś.XX-lecia w Szczawnicy



4 Informacje przygotował Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

4 września 2015r. odbyła się planowa kon-
trola w okresie trwałości projektów „Kom-
pleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci 
wodociągowej dla uzdrowiska Szczawnica” 
oraz „Rozbudowa i modernizacja ujęć i sta-
cji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica 
z elementami ochrony środowiska”. Kontro-
la miała na celu sprawdzenie poprawności 
funkcjonowania rozbudowanej i wymienionej 
sieci wodociągowej oraz zmodernizowanej 
stacji uzdatniania wody po sześciu latach od 
rozpoczęcia inwestycji. Ponadto organ kontro-
lujący – Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego weryfikował takie zagadnienia, 

jak: brak znaczących 
modyfikacji projektów 
w okresie trwałości, 
zgodność projektów z 
umową o dofinansowa-
nie, ewentualne zmiany 

kwalifikowalności podatku VAT, archiwizację 
i promocję projektu. Kontrola potwierdziła, 
że w ramach projektów wykonano do koń-
ca 2011 roku 29,54 km sieci wodociągowej, 
0,66  km sieci kanalizacyjnej, podłączono do 
sieci wodociągowej 612 nowych odbiorców 
oraz zmodernizowano trzy zasadnicze elemen-
ty systemu poboru i uzdatniania wody (ujęcie 
„Pokrzywy”, ujęcie „Sewerynówka”, SUW).

W trakcie kontroli urzędnicy Urzędu 
Marszałkowskiego nie tylko analizowali do-
kumenty, lecz również dokonali kontroli w 
terenie. Dodatkowo przeprowadzili wywiad 

z przedstawicielami MZGK 
– użytkownikiem inwestycji. 
Kontrolerzy pytali o celowość 
zrealizowanych robót na uję-
ciach wody i na sieci wodociągo-
wej oraz o ewentualne trudności 
w ich utrzymaniu. Nie ukrywali 
przy tym, że bezpośrednio po 
zakończeniu robót docierały do 
nich informacje o awaryjności 
sieci wodociągowej. Pracownicy 
MZGK zdecydowanie podnieśli 
fakt, że kilka przypadków prze-
marznięcia sieci, które pojawiły 
się  w okresie dużych mrozów 
zimą 2012 roku zostało napra-
wionych w ramach gwarancji 

wykonawcy, który zlecił te roboty na własny 
koszt lokalnemu przedsiębiorcy. W rozmowie 
odniesiono się również do tegorocznej suszy. 
Dyrektor MZGK jednoznacznie podkreśliła, 
że gdyby nie rehabilitacja sieci wodociągowej 
i ujęć wody, Szczawnica prawdopodobnie już 
na początku lipca nie byłaby zaopatrywana w 
wodę, co jeszcze dziesięć lat temu było normą 
przy suchym lecie i wzmożonej aktywności tu-
rystycznej. 

Oba protokoły pokontrolne, dostarczone 16 
września do tut. Urzędu w podsumowaniu za-
wierają zapis potwierdzający fakt, że komisja 
nie wnosi żadnych uwag do zrealizowanych 
projektów.

- Po kilku latach funkcjonowania zarówno 
ujęcia wody i sieci wodociągowej najlepszą 
kontrolę przeprowadziło samo funkcjonowanie 
tej infrastruktury. Gdyby te dwie inwestycje nie 
zostały zrealizowane, to w tym roku wody w 
domach nie byłoby na pewno w okresie sezonu 
turystycznego. Nie mieliśmy żadnych proble-
mów z dostawami. Po usunięciu kilku usterek 
w pierwszym okresie funkcjonowania w roku 
2010, również nie mamy od tego czasu awarii 
na nowej sieci. Przy wyborach samorządowych 
podnoszono wiele wątpliwości ale rzeczywi-
stość jest całkowicie inna. Ostateczna kontrola 
Urzędu Marszałkowskiego potwierdziła kolej-
ny raz prawidłową realizację inwestycji i pra-
widłowe jej rozliczenie, a dzięki zapewnieniu 
nieprzerwanych dostaw wody, możemy się bez 
zakłóceń rozwijać – Grzegorz Niezgoda – bur-
mistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

że przez kilka osób żadna z tych propozycji nie zostanie zaakceptowana. 
Własność prywatna w dzisiejszych czasach jest decydująca, ale jako 

władze samorządowe, poprzez uchwalenie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Jarmuty, musimy zabezpieczyć zagospodarowanie 
tego terenu nawet w odległej przyszłości jako terenu pod stację narciar-
ską. Jeżeli przyzwolimy na budownictwo jednorodzinne lub pensjonatowe 
w tym miejscu, to zablokujemy Jarmutę, a tym samym zablokujemy jedną z 
możliwości rozwoju Szczawnicy, również w okresie zimowym – Grzegorz 
Niezgoda – burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Firma Trans Południe wykupiła dotychczas pod dolną stację Jarmu-
ty 12 działek z niezbędnych 21, co stanowi 57%, z działek niezbędnych 
pod górną stację zostało wykupione 50%, natomiast pod zabezpieczenie 
miejsc parkingowych z 13 niezbędnych działek zostało wykupionych 3. 
W większości działki w tym rejonie to wąskie paski uprawne, które w 
dotychczas obowiązujących dokumentach były jako działki rolne z uwagi 
właśnie na ich wielkość.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
SKONTROLOWAŁ  SIEĆ WODOCIĄGOWĄ 

I UJĘCIA WODY W SZCZAWNICY

W Urzędzie Miasta w Szczawnicy odbyło się zorganizowane 
przez burmistrza Grzegorza Niezgodę spotkanie w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego związanego ze spor-

towo-narciarskim wykorzystaniem góry Jarmuta. Uczestnikami spotkania 
byli również Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja, kilka 
osób z Rady Miejskiej, prezes Spółki Trans Południe – Marek Pijar, oraz 
właściciele działek leżących w miejscu planowanej stacji dolnej oraz par-
kingu przy wyciągu.

Inicjatywa powstania stacji na Jarmutę jest kontynuowana już od roku 
2008. Wówczas rozpoczęła się współpraca samorządu Szczawnicy z za-
interesowanym inwestorem firmą Trans Południe z Dębicy. W okresie 
ostatnich 7 lat zostało skupione kilkanaście działek niezbędnych do re-
alizacji tej inwestycji, została przeprowadzona zmiana studium umożli-
wiająca planowanie stacji narciarskiej w tym miejscu, oraz przystąpiono 
do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Jarmuty. 
Dokument planu został uzgodniony pozytywnie z wszystkimi instytucja-
mi z którymi zobligowany był uzyskać stosowne zgody, w tym przede 
wszystkim z Regionalną Dyrekcją Ochrony Przyrody, która również do-
puściła możliwość realizacji tego przedsięwzięcia. W najbliższym czasie 
uchwała o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zostanie 
poddana do zatwierdzenia przez Radę Miejską.

- Spotkaliśmy się z mieszkańcami, od których zależy, czy powstanie ta 
stacja narciarska. W chwili obecnej jest to jedyna z inicjatyw narciarskich 
w Szczawnicy, która ma realne szanse zaistnienia w najbliższej przyszłości. 
Nasze starania związane z Durbaszką, czy rozbudową stacji na Palenicy 
napotkały na duży sprzeciw przede wszystkim instytucji uzgadniających 
tamte propozycje. W przypadku Jarmuty po wielu staraniach udało nam 
się przebrnąć etap uzgodnień. Jest to jedyna szansa na nową infrastrukturę 
w Szczawnicy, a w przypadku Jarmuty takie zapisy w planie, jakie zostały 
zaproponowane, pozwalają wybudować w tym miejscu stację. 

Po spotkaniu z pozostałą już częścią właścicieli działek niezbędnych do 
wykupu nie jestem optymistą w tym temacie. Staraliśmy się rozwiać wszel-
kie wątpliwości, a inwestor zaproponować różne rozwiązania – wykup 
działek, zamianę działek, czy też przystąpienie do spółki i mam wrażenie, 


