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KWIECIEŃ 2008

Złożone karty projektów w ramach 
aktualnych naborów (stan na 31.03.2008r.)

  
Z początkiem roku 2008 roku ruszył nabór wniosków o do-

finansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. Najwcześniejsze terminy składania 
dokumentów dotyczą gospodarki wodno-ściekowej. Termin składania 
wniosków upłynął 15 marca 2008r.

Dnia 13 marca 2008r. otrzymaliśmy z Punktu Rejestracji Wnio-
sków Zespołu ds. Wspierania Wdrażania Funduszy Europejskich 
(Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego) pisemne potwierdzenia zarejestrowa-
nia następujących projektów:

- „Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” (nr rej. 
K/7.1/0058/08)

- „Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody 
dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska” (nr rej. 
K/7.1/0060/08).

„Kompleksowa rehabilitacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej dla Uzdrowiska Szczawnica” obejmowałaby całkowitą 
wymianę nieszczelnej sieci wodociągowej na terenie Szczawnicy wraz 
z jej rozbudową w zakątkach miasta, gdzie jeszcze nie ma możliwości 
korzystania z wodociągu. W przypadku pozyskania środków UE zada-
nie realizowane byłoby w latach 2008-2010. Łączny koszt inwestycji 
to 9 353 829 zł, z czego nasz wkład własny wyniósłby 2 973 582 zł.

„Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla 
miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska” obejmowałaby 
przebudowę ujęć wody „Pokrzywy” i „Sewerynówka” oraz przebudo-

wę stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami przesyłowymi celem 
uzyskania wyższej jakości wody pitnej i wyelminowania przerw w jej 
dostawie. W przypadku pozyskania środków UE zadanie realizowane 
byłoby w latach 2008-2010. Łączny koszt inwestycji to 15 602 725 
zł, z czego nasz wkład własny wyniósłby 7 602 725 zł.

Oba projekty złożone zostały w ramach prekwalifikacji do dzia-
łania 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie to ma na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę zaopatrze-
nia mieszkańców w wodę oraz optymalizację zużycia wody. 

Wnioskowane o dofinansowanie zadania udokumentowane zo-
stały przez nas w ten sposób, aby jak najbardziej wpisywały się w 
ww. działanie 7.1. W tym celu opracowaliśmy niezbędne dokumenty 
(począwszy od Planu Rozwoju Lokalnego, Wieloletniego Planu In-
westycyjnego, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy przez dokumentacje 
budowlane, matryce logiczne, studium wykonalności zadania) pozy-
skaliśmy wymagane do wniosków dokumenty (pozwolenia na budowę 
i zgłoszenia robót wszystkich elementów zadania wraz z opiniami i 
uzgodnieniami) mające na celu jak najlepsze wykazanie pozytywnego 
wpływu inwestycji na stan środowiska naturalnego.

Oba komplety dokumentów są teraz analizowane pod względem 
ich zasadności w Urzędzie Marszałkowskim. Tam też zostanie podjęta 
decyzja, czy wnioskowane przez nas inwestycje mogą być dofinanso-
wane w ramach działań dotyczących infrastruktury ochrony środowi-
ska. O wynikach preselekcji dowiemy się z końcem kwietnia.

 
Jan Golba

Zastępca Burmistrza

Szczawnica, 01 kwietnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, że na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczawnica przy ul. 
Szalaya 103 w terminie od 01.04.2008 r. do 21.04.2008 r. wywieszo-
no wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczawnica 
przeznaczonych do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodaw-

ców:
• część działki ewid. nr 1220/28 o powierzchni 9,60 m2 położonej 

w Szczawnicy przy ul. Głównej, zabudowanej straganem handlo-
wym nr 3 /plac targowy/ na okres od 01.05.2008 do 31.10.2008r. 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej,

• część działki ewid. nr 124/1 o powierzchni 430m2 położonej we 
wsi Jaworki w obrębie Jaworki / obok byłego przedszkola/ z 
przeznaczeniem pod uprawy rolne, na okres 3 lat,

• działki ewid.  nr 329 o powierzchni 3.0537 ha położonej we wsi 
Jaworki obręb Jaworki na okres 5 lat, z przeznaczeniem pod  
uprawy rolne.

• Działek ewid. nr 307 i 42 o powierzchni ogólnej 7869 ha poło-
żonych we wsi Jaworki obręb Jaworki na okres 3 lat, z przezna-
czeniem pod uprawy rolne.

• Działki ewid. nr 528/4 o powierzchni 217 m2 położonej w 
Szczawnicy przy ul. Pienińskiej zabudowaną szaletami miejskimi 
na okres 3 lat.

• Część działki ewid. nr 1323/1 o powierzchni 700 m2 położonej 
w Szczawnicy przy ul. Języki z przeznaczeniem na sytuowanie 2 
studni wody użytkowej z przeznaczeniem na zasilanie zbiornika 
przeciwpożarowego na okres 3 lat.

Szczawnica, 01.04.2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  informuje, 
że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 01.04.2008 r. do 
21.04.2008r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Szczawnica przeznaczonej do :
1. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wniosko-

dawców :
• część działki ewid. nr 227 o powierzchni 900 m2 z obrę-

bu Jaworki na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy 
rolne.

• Część działki ewid. nr 1917/136 o powierzchni 12,76 m2 
położoną w Szczawnicy na os. XX-lecia z przeznacze-
niem na ustawienie pojemników dla potrzeb składowania 
odpadów segregowanych oraz wielkogabarytowych dla 
budynków komunalnych nr 1,2,5,7.


