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BIULETYN INFORMACYJNY
BURMISTRZA I RADY MIASTA SZCZAWNICA

STYCZEÑ 2004

WIADOMO�CI     SAMORZ¥DOWE

16 grudnia 2003r. na spotkaniu z marsza³kiem województwa
Januszem Sepio³em zosta³y przedstawione wyniki naboru pro-
jektów prowadzonego przez Urz¹d Marsza³kowski w okresie
od 16 maja � 30 wrze�nia 2003r. w ramach programu operacyj-
nego rozwoju regionalnego na lata 2004-2006.

Miasto Szczawnica zosta³o wstêpnie uwzglêdnione w tema-
tyce �Rehabilitacja miejskiej sieci wodoci¹gowej poprzez jej
uszczelnienie i modernizacjê stacji uzdatniania wody�. Urz¹d
Miasta Szczawnica wyst¹pi³ o 5 mln z³, a oczekiwany wk³ad
Unii Europejskiej to 3,75 mln z³ (75% kosztu ca³kowitego).

Powy¿sze zadanie inwestycyjne zamknê³oby siê kwot¹ nie
wiêksz¹ ni¿ 7 mln z³. Warunkiem otrzymania dotacji jest posia-
dania dokumentacji technicznej oraz pozwolenie na budowê, co
te¿ miasto w 2003r. dokona³o.

Projekt bud¿etu miasta na rok 2004 zosta³ zg³oszony do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. W I kwartale roku 2004 zosta-
nie przedstawiony do uchwalenia Radzie Miasta.

W ramach Podhalañskiego Zwi¹zku Gmin ma zostaæ utwo-
rzona spó³ka kapita³owa w celu przejêcia urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych, z poszczególnych miejscowo�ci uczestnicz¹cych w pro-
gramie ISPA. W I kwartale 2004r. ma byæ podjêta uchwa³a o
przyst¹pieniu do tej¿e spó³ki kapita³owej daj¹cej mo¿liwo�æ roz-
budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej na terenie ca³ego mia-
sta.

Z dniem 7 stycznia 2004r. SP ZOZ zmienia siedzibê z ul.
Szalaya na ul. Zdrojow¹ (nad aptek¹), w budynku Cefarmu. Du-
¿ym zaanga¿owaniem w tym przedsiêwziêciu wykaza³a siê
dyrektor SP ZOZ Szczawnica, pani doktór Ma³gorzata Klim-
czak. O szczegó³ach dzia³alno�ci SP ZOZ w nowym budynku
poinformujemy mieszkañców w przysz³ym numerze �ZdG�.

(informacji udzieli³ 29 grudnia 2003r. burmistrz
Roman Trojnarski)

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrz Miasta  Szczawnica podaje

do publicznej wiadomo�ci  ,¿e na tabli-

cy  og³oszeñ  Urzêdu Miasta Szczawni-
ca ul. Szalaya 103 od dnia 18.12.2003r

do 07.01.2004r zosta³ wywieszony wy-
kaz nieruchomo�ci Miasta Szczawnica

przeznaczonych  do dzier¿awy  w  dro-

dze bezprzetargowej   na czas nieokre-
�lony:

- czê�æ dzia³ki  ewid.  nr 31/9  o pow.
ok. 10 m2 po³o¿onej w obrêbie  Szlach-

towa  Miasta Szczawnica   z  przezna-

czeniem  na wybudowanie  ujêcia wody,
oraz  przeprowadzenie  urz¹dzeñ wodo-

ci¹gowych   po dzia³kach ewid  nr  31/8
i  31/9    po³o¿onych  w obrêbie Szlach-

towa  Miasta  Szczawnica

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica poda-
je do publicznej wiadomo�ci ,¿e na ta-

blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Szczaw-
nica  ul. Szalaya  103  od dnia

23.12.2003r do 12.01.2004 r zosta³

wywieszony  wykaz  nieruchomo�ci
Miasta  Szczawnica  przeznaczonych

do dzier¿awy w drodze bezprzetargo-
wej:

- czê�æ  dzia³ki  ewid. zmod. nr 530/

6  o  powierzchni  0,0120 ha  po³o¿onej
w obr. 1 Miasta  Szczawnica przy ul.Pie-

niñskiej z przeznaczeniem   na cele rol-
nicze  na  okres 3 lat.

Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Szczaw-
nica przy ul. Szalaya 103 w terminie od 29.12.2003 do 19.01.2004 r.   wywieszony zosta³ wykaz nierucho-
mo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Miasta Szczawnica oznaczonych jako :

1. Lokal mieszkalny nr 6 w  budynku wielomieszkaniowym nr 2 na o�.XX-lecia w Szczawnicy
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UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y       UCHWA£Y

Uchwa³a Nr X/57/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 3

grudnia 2003 roku w sprawie: wysoko�ci stawek podatku

od nieruchomo�ci oraz wzorów deklaracji podatkowych.

§  1

Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ rocznie:

1) Od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-

darczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków � 0,60 z³ od 1

m2 powierzchni,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-

darczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowot-

nych bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w

ewidencji gruntów i budynków � 0,60 z³ od 1 m2

powierzchni,

c) pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych � 3,41 z³ od 1 m2

powierzchni,

d) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie od-

p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publiczne-

go przez organizacje po¿ytku publicznego � 0,20

z³ od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich czê�ci:

a) mieszkalnych -  0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-

kowej,

b) zwi¹zanych z  prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-

spodarczej � 16,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿yt-

kowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em

siewnym � 8,11 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytko-

wej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych �

3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie od-

p³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publiczne-

go przez organizacje po¿ytku publicznego � 5,70

z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3) Od budowli:

      2 % ich warto�ci okre�lonej na podstawie art. 4 ust. 1

pkt 3 i ust. 3 � 7 ustawy o

      podatkach  i op³atach lokalnych.

§  2

Okre�la siê wzory formularzy:

1) informacji o nieruchomo�ciach i obiektach budowla-

nych, któr¹ zobowi¹zane s¹ z³o¿yæ organowi podatko-

wemu osoby fizyczne podlegaj¹ce obowi¹zkowi po-

datkowemu jak równie¿ korzystaj¹ce ze zwolnieñ po-

datkowych na mocy ustawy lub uchwa³y Rady Miasta,

stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) deklaracji na podatek od nieruchomo�ci, któr¹ zobo-

wi¹zane s¹ z³o¿yæ osoby prawne,  jednostki organiza-

cyjne oraz spó³ki nie maj¹ce osobowo�ci prawnej, jed-

nostki organizacyjne Agencji W³asno�ci  Rolnej Skar-

bu Pañstwa, a tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwo-

wego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pañstwowe podle-

gaj¹ce obowi¹zkowi podatkowemu jak równie¿ korzy-

staj¹ce ze zwolnieñ podatkowych na mocy ustawy lub

uchwa³y Rady Miasta, stanowi¹ce za³¹czniki  nr 2 i 3

do uchwa³y.

§  3

Traci moc uchwa³a Nr II/6/2002 Rady Miasta Szczawnica

z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku od

nieruchomo�ci oraz wzorów deklaracji podatkowych.

§  4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-

go i ma zastosowanie pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 roku.

Uchwa³a Nr X/58/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 3

grudnia 2003 roku w sprawie: zwolnieñ z podatku od nie-

ruchomo�ci.

§  1

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:

1) budynki, grunty i budowle lub ich czê�ci zajête  pod

dzia³alno�æ kulturaln¹, sportow¹ lub przeciwpo¿a-

row¹.

2) budynki, grunty i budowle lub ich czê�ci s³u¿¹ce

do odprowadzania i oczyszczania  �cieków oraz

zwi¹zane z procesem poboru, uzdatniania i roz-

prowadzania wody.

3) budynki, grunty i budowle lub ich czê�ci stano-

wi¹ce mienie komunalne nie oddane w posiadanie

zale¿ne.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przed-

miotów opodatkowania wynajmowanych na prowadze-

nie dzia³alno�ci gospodarczej.

§  2

Traci moc uchwa³a Nr II/7/2002 Rady Miasta Szczawnica

z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnieñ z podatku

od nieruchomo�ci.
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§  3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-

go i ma zastosowanie pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 roku.

Uchwa³a Nr X/59/2003   Rady Miasta Szczawnica, z dnia
3 grudnia 2003 roku w sprawie: wzorów informacji i de-
klaracji  w podatku rolnym i le�nym.

§  1
1. Okre�la siê wzór informacji o gruntach sk³adanych

przez osoby fizyczne dla celów podatku rolnego, jak
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

2. Okre�la siê wzór deklaracji na  podatek rolny osób
prawnych, jednostek  organizacyjnych w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek or-
ganizacyjnych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwo-
wych jak w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

3. Okre�la siê wzór informacji o lasach sk³adanych przez
osoby fizyczne dla celów podatku le�nego  jak w za-
³¹czniku nr 3 do uchwa³y.

4. Okre�la siê wzór deklaracji na podatek  le�ny osób
prawnych,  jednostek organizacyjnych w tym spó³ek
nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek or-
ganizacyjnych Lasów Pañstwowych oraz jednostek or-
ganizacyjnych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa, jak w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y.

§  2
Traci moc uchwa³a Nr II/8/2002 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów deklaracji
oraz wykazów w podatku rolnym i le�nym.

§  3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od 1 stycznia 2004

roku.

Uchwa³a Nr X/60/2003  Rady Miasta Szczawnica, z dnia
3 grudnia 2003 roku w sprawie:  poboru op³aty miejsco-
wej.

§  1
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób fizycznych przeby-
waj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê na terenie miasta Szczawnica w
celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub
turystycznych � za ka¿dy dzieñ pobytu.

§  2
Op³ata miejscowa za jeden dzieñ pobytu  wynosi:

1) Od osób doros³ych � 2,00 z³.
2) Od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y � 1,50 z³.

§ 3
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w kwaterach pry-

watnych, domach wczasowych, sanatoriach, pensjona-
tach - w drodze inkasa,  wymienionych w za³¹czniku
nr 1 do uchwa³y.

2. Na inkasentów op³aty miejscowej wyznacza siê osoby
fizyczne i prawne prowadz¹ce wynajem pokoi w kwa-
terach prywatnych, domach wczasowych, sanatoriach,
pensjonatach - okre�lone w za³¹czniku nr 1 do uchwa-
³y.

3. Ustala siê  wynagrodzenie dla inkasentów  w wysoko-
�ci 5% od pobranej op³aty    miejscowej.

§  4
Op³ata miejscowa mo¿e byæ równie¿ p³atna w kasie Urzê-
du Miasta Szczawnica.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 6
Traci moc uchwa³a Nr II/9/2002 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie poboru op³aty miej-
scowej.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-

skiego.

Uchwa³a Nr X/61/2003   Rady Miasta Szczawnica, z dnia
3 grudnia 2003 roku w sprawie: podatku od posiadania
psów.

§  1
Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysoko-
�ci  40,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.

§  2
Zg³oszenia posiadania psa nale¿y dokonaæ w Urzêdzie Mia-
sta w styczniu ka¿dego roku lub do koñca miesi¹ca, w któ-
rym pies ukoñczy³ dwa miesi¹ce ¿ycia.

§  3
Podatek od posiadania psów jest p³atny w kasie Urzêdu Mia-
sta bez wezwania do dnia 15 lutego z góry za dany rok
podatkowy lub do koñca miesi¹ca, w którym nast¹pi³o zg³o-
szenie, o którym mowa w  § 2.

§  4
Traci moc uchwa³a Nr II/11/2002 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posia-
dania psów.

§  5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
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§  6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od 1 stycznia 2004
roku.

Uchwa³a Nr X/62/2003  Rady Miasta Szczawnica, z dnia
3 grudnia 2003 roku w sprawie: op³aty targowej.

§  1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie mia-
sta:

1. Od sprzeda¿y odrêcznej z koszyka, skrzynki, wózka rêcz-
nego itp
     a/ artyku³ów  spo¿ywczych -      5,00 z³
     b/ artyku³ów przemys³owych -    12,00 z³
2. Od sprzeda¿y z samochodu o ³adowno�ci do 1,5 tony
     /samochody osobowe, osobowo-towarowe itp/

-     35,00 z³
3. Od sprzeda¿y z samochodu o ³adowno�ci powy¿ej 1,5
tony -     55,00 z³
4. Od sprzeda¿y z wozu konnego -     22,00 z³
5. Od sprzeda¿y ze straganu -     25,00 z³
6. Od sprzeda¿y na placu przy wykorzystaniu 4 m2 do

sprzeda¿y,
      z wy³¹czeniem ust. 1 do 5 :
      a/ artyku³ów spo¿ywczych -     12,00 z³
      b/ artyku³ów przemys³owych -     25,00 z³

§  2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê:
1. Na placu targowym przy ul. G³ównej Pana Micha³a

Ob³udka zam. w Szczawnicy, dla którego ustala siê wy-
nagrodzenie w wysoko�ci 80% od wysoko�ci pobranej
op³aty.

2. Na targowisku po³o¿onym w Szczawnicy przy ul.
G³ównej na czê�ci dzia³ki ewid. zmod. nr 1220/15 i
czê�ci dzia³ki ewid. zmod. nr 1220/28 o ³¹cznej po-
wierzchni 0,0391 ha - Klub Sportowy �Jarmuta� w
Szczawnicy, dla którego ustala siê wynagrodzenie w
wysoko�ci 50% od pobranych op³at.

3. W pozosta³ych miejscach, w których prowadzony jest
handel - Stra¿ników Stra¿y Miejskiej w Szczawnicy,
których nie dotycz¹ ustalenia w zakresie wynagrodze-
nia zawarte w ust. 1 i 2.

§  3
Traci moc uchwa³a Nr II/12/2002 Rady Miasta Szczawnica
z dnia  16 grudnia 2002 roku w sprawie op³aty targowej.

§  4
Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Miasta.

§  5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-

skiego.

Uchwa³a Nr X/63/2003  Rady Miasta Szczawnica, z dnia

3 grudnia 2003 roku w sprawie: podatku od �rodków trans-

portowych.

§  1

Wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rodków transpor-

towych zarejestrowanych na terenie  Szczawnicy wynosi:

1) Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej pojazdu:

2) Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym, ¿e w

zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowi-

tej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

nosz¹:

3) Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o

dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od

3,5 tony a poni¿ej 12 ton stawka podatku wynosi 1.000

z³.

4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o

dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów rów-

nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi i

rodzaju zawieszenia stawki podatku wynosz¹:

Lp. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej /w tonach/ 

Stawka podatku 
/w z³otych/ 

1. Od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 550 

2.  Powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie 900 

3. Powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1.100 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna 

masa ca³kowita /w tonach/ 

Stawka podatku 

/w z³otych/ 

 Nie mniej ni¿  Mniej ni¿  O� jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

1. 12  2.200 2.200 

Trzy osie 

2. 12 19  2.200 2.200 

3. 19  2.200 2.200 

Cztery osie i wiêcej 

4. 12 29  2.200 2.200 

5. 29  2.200 2.452,80 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna 
masa ca³kowita zespo³u pojaz-

dów: ci¹gnik siod³owy + na-

czepa, ci¹gnik balastowy +  
przyczepa /w tonach/ 

Stawka podatku 
/w z³otych/ 

 Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ O� jezdna /osie jezdne / z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym z a równowa¿ne 

Inne systemy za-

wieszenia osi  jezd-

nych 

Dwie  osie 

1. 12 31 1.700 1.700 

2. 31  1.700 1.937,76 

Trzy osie 

3. 12 36 1.800 1.800 

4. 36  2.200 2.548,65 
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5) Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7

ton i poni¿ej 12 ton, stawka podatku wynosi 1.100 z³.

6) Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silni-

kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u

pojazdów równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, w zale¿no�ci

od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

nosz¹:

7) Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do sie-

dzenia:

§  2

1. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wypro-

dukowanych przed rokiem
      1997 stawki podatku zwiêksza siê i okre�la w wysoko-

�ci:

1) Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -    600 z³

b) powy¿ej  5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 1.000 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton - 1.200 z³

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-

sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-
czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u

pojazdów od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton - 1.100 z³

3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem sil-

nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹

od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹

przez podatnika podatku rolnego -  1.200 z³

4) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do

siedzenia:

a) do 15 miejsc w³¹cznie - 1.100 z³

b) powy¿ej 15 miejsc a poni¿ej 30 miejsc

- 1.300 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.760 z³

2. Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 posiadaj¹-

cych katalizatory lub których �ród³em zasilania jest gaz,

energia elektryczna stawki podatku zmniejsza siê  i

okre�la w wysoko�ci:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-

sie ca³kowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie -  495 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -  810 z³
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton -  990 z³

2) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przysto-

sowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przy-

czep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u

pojazdów od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton   -  900 z³
3) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do

siedzenia:

a) do 15 miejsc w³¹cznie -  810 z³

b) powy¿ej 15 miejsc a poni¿ej 30 miejsc

- 1.000 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1.440 z³

§  3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§  4
Traci moc Uchwa³a Nr II/13/2002 Rady Miasta Szczawni-

ca z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wyso-

ko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na tere-

nie miasta Szczawnica.

§  5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-

skiego i ma zastosowanie pocz¹wszy od 1 stycznia 2004

roku.

Uchwa³a Nr X/64/2003  Rady Miasta Szczawnica, z dnia

3 grudnia 2003 roku w sprawie: op³aty administracyjnej.

§ 1

Na terenia miasta Szczawnicy wprowadza siê op³atê admi-
nistracyjn¹ za wydawanie wypisów  i wyrysów ze studium

uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego  Miasta  Szczawnica i z miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego z obszaru Miasta Szczawni-

ca.
§ 2

Stawki op³aty administracyjnej za wydanie wypisu lub wy-

rysu wynosz¹:

Lp. Autobusy � liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku /w z ³otych/ 

1. Do 15 miejsc w³¹cznie 1.000 

2. Powy¿ej15 miejsc a poni¿ej 30 miejsc  1.200 

3. Równa lub wy¿sza ni¿ 30 miejsc 1.500 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna 
masa ca³kowita zespo³u po-

jazdów: naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy /w tonach/ 

Stawka podatku 
/w z³otych/ 

 nie mniej ni¿ mniej ni¿ O� jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowa¿ne 

Inne systemy za-

wieszenia osi  jezd-

nych 

Jedna o�  

1. 12 18 1.400 1.400 

2. 18  1.400 1.400 

     

Dwie osie  

3. 12 36 1.400 1.400 

4. 36  1.700 1.700 

Trzy osie  

5. 12 38 1.700 1.700 

6. 38  1.700 1.700 
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1) za 1 stronê wypisu z tekstu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego formatu  A4 � 5 z³

2) za 1 stronê wyrysu z mapy studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego formatu

A4 � 7 z³

3) za 1 stronê wypisu z tekstu studium A4 � 5 z³

4) za 1 stronê wyrysu z mapy studium  A3 �10 z³

§ 3
Kwoty op³at administracyjnych wp³acane s¹ przed wyko-

naniem czynno�ci  do kasy Urzêdu Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Szczawnica.
§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-

skiego.

Uchwa³a Nr X/66/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 3

grudnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia  zmian w

Statucie Samodzielnego Publicznego Zak³adu  Opieki

Zdrowotnej w Szczawnicy.
§ 1

Zatwierdza siê uchwalone przez Radê Spo³eczn¹  zmiany

w Statucie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki

Zdrowotnej w Szczawnicy, stanowi¹cym za³¹cznik do

uchwa³y Nr 81/XI/99 Rady Miasta Szczawnica z dnia 20
wrze�nia 1999 roku  w brzmieniu :

1)  w § 4 skre�la siê  wyrazy � ul.Szalaya 103�,

2)  w § 10:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     � 1/Praktyka lekarzy rodzinnych�
   2) skre�la siê  pkt 2.

§  2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Szczawnica.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa

Ma³opolskiego.

Uchwa³a Nr X/67/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia 3

grudnia 2003 roku w sprawie: stawek czynszu gruntów

stanowi¹cych w³asno�æ komunaln¹ oddanych w dzier-

¿awê lub najem na podstawie umów wieloletnich.

§  1
Przyjmuje siê w 2003 roku jako minimalne stawki czyn-

szowe netto za dzier¿awê lub najem gruntów stanowi¹cych

w³asno�æ komunaln¹ okre�lone w za³¹czniku do niniejszej

uchwa³y.

§  2
Okre�lone niniejsz¹ uchwa³¹ stawki czynszu nie dotycz¹

czynszów ustalonych w wyniku przetargów organizowa-

nych na najem lub dzier¿awê mienia komunalnego.

§  3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Miasta.
§  4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-

polskiego.

Uchwa³a Nr  X/68/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia

3 grudnia 2003 roku w sprawie : zmian w uchwale Nr III/

23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Miej-

skiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2003

§1

W uchwale Nr III/23/2002 Rady Miasta z dnia 30 grudnia

2002 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Pro-

filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na
rok 2003 zmienionej uchwa³¹ Nr VII/48/2003 z dnia 30

czerwca 2003 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1)  za³¹cznik nr 2 otrzymuje brzmienie o tre�ci jak za³¹cz-

nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
2)  za³¹cznik nr 3 otrzymuje brzmienie o tre�ci jak za³¹cz-

nik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XI/69/2003 Rady Miasta Szczawnica, z dnia

29 grudnia 2003 roku w sprawie: nadania �Medalu za za-
s³ugi dla miasta Szczawnicy im. Józefa Szalaya�.

§  1

Wyra¿aj¹c uznanie za szczególne zas³ugi i wk³ad pracy w

rozwój spo³eczno � gospodarczy miasta Szczawnicy, na

wniosek Burmistrza Miasta nadaje siê Pani Jolancie Jaroc-
kiej � Bieniek �Medal za zas³ugi dla miasta Szczawnicy

im. Józefa Szalaya�.

§  2

Medal zostanie wrêczony podczas Sesji Rady Miasta.

§  3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ
w budynku urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w termi-
nie od 23.12.2003r. do 13.01.2004r. wywieszony zosta³ wykaz nieru-
chomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Miasta Szczawnica przeznaczonych
do:
1. sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 34

w budynku nr 2 na os. XX-lecia w Szczawnicy
2. sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3 w

budynku nr 1 na os. XX-lecia w Szczawnicy
3. sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym dzia³ka ewid. zmod. nr

900/1 o powierzchni 153m2 po³o¿ona w Szczawnicy przy ul.
Skotnickiej

Burmistrz Miasta Szczawnica informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ
w budynku urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w termi-
nie od 29.12.2003 do 19.01.2004r. wywieszony zosta³ wykaz nieru-
chomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Miasta Szczawnica oznaczonych
jako:

1. Lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielomieszkaniowym nr 2 na
os. XX-lecia w Szczawnicy

Urz¹d Miasta w Szczawnicy uprzejmie informuje mieszkañców, i¿ zgod-
nie z ustaw¹ o ewidencji ludno�ci i dowodach osobistych oraz ustawy o
dzia³alno�ci gospodarczej (DzU nr 113 poz. 733 z pó�niejszymi zmia-
nami) wprowadzono obowi¹zek wymiany dowodów osobistych wyda-
nych przed dniem 1 stycznia 2001 w nastêpuj¹cych terminach:

1. od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r. � wydanych
w latach 1962-1972

2. od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. � wydanych
w latach 1973-1980,

3. od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. � wydanych
w latach 1981-1991,

4. od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. � wydanych
w latach 1992 � 1995,

5. od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. � wydanych
w latach 1996 � 2000.

Ponadto informujemy wszystkich podatników, i¿ maj¹ oni obowi¹zek
aktualizowania danych objêtych zg³oszeniem identyfikacyjnym (NIP)
poprzez dokonanie zg³oszenia aktualizacyjnego na druku NIP � 1 lub
NIP � 3 do w³a�ciwego urzêdu skarbowego.
Stosowne druki mo¿na pobraæ w tutejszym Urzêdzie Miasta.

 Burmistrz Miasta Szczawnica  informuje, ¿e na tablicach og³oszeñ
w budynku Urzêdu Miasta Szczawnica przy ul. Szalaya 103 w terminie
od 24.12.2003 do 04.02.2004 r.   wywieszony zosta³ wykaz nierucho-
mo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Miasta Szczawnica oznaczonych jako :

1. niezabudowana dzia³ka ewid. zmod. nr 1917/231 o powierzchni
464m2 po³o¿ona

      w Szczawnicy na o�.Po³oniny, przeznaczona do sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym,

2. niezabudowana dzia³ka ewid. zmod. nr 1917/232 o powierzchni
178 m2 po³o¿ona

      w Szczawnicy na o�.Po³oniny, przeznaczona do sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym,

Og³oszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym

Burmistrz Miasta Szczawnica og³asza prze-
targ ustny nieograniczony na sprzeda¿ nw. Lo-
kalu mieszkalnego objêtego kw. 39787 S¹du Re-
jonowego w Nowym Targu, prowadzon¹ dla
dzia³ki ewid. zmod. nr 1467/2 o powierzchni
0.0676 ha po³o¿onej w Szczawnicy przy ul.
Zdrojowej 2, zabudowanej budynkiem wielo-
lokalowym nr 2, w którym lokale s¹ wyodrêb-
niane sukcesywnie, wg. Miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Szczaw-
nica w/w dzia³ka stanowi - teren przeznaczony
pod zabudowê mieszkaln¹

o niskiej intensywno�ci zabudowy � sym-
bol A 26 MN.

Przedmiot sprzeda¿y : wyodrêbniony lokal
mieszkalny z udzia³em w nieruchomo�ci wspól-
nej, w tym  we w³asno�ci gruntu :

Lokal nr 10 w budynku nr 2, powierzchnia
u¿ytkowa lokalu mieszkalnego - 59,16 m2, po-
wierzchnia przynale¿na � komórka w piwnicy
- 7,10 m2, udzia³ w nieruchomo�ci wspólnej 71/
1000 czê�ci.

Cena wywo³awcza wynosi 32 400,00 z³, wa-
dium wynosi 3 240,00 z³, post¹pienie 350,00
z³.

Ww. nieruchomo�æ jest wolna od obci¹¿eñ.
Koszty sprzeda¿y ponios¹ nabywcy. Cena p³at-
na jest jednorazowo,  przed zawarciem umowy
notarialnej.

Przetarg odbêdzie siê  22.01. 2004 r. godzi-
na 10.00, w sali Biura Rady Miasta Szczawni-
ca w Urzedzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya
103.

Warunkiem  przyst¹pienia do przetargu jest
wp³ata wadium w terminie do dnia 19.01.2004
r. gotówk¹ w PLN na konto Urzêdu Miasta
Szczawnica nr PKO BP O/Szczawnica 31
10203466 1104700292.  Przed przyst¹pieniem
do przetargu nale¿y okazaæ dowód wp³aty wa-
dium oraz dowód to¿samo�ci.

W stosunku do uczestnika, który przetarg
wygra, wadium zalicza siê na poczet ceny na-
bycia, a w razie uchylenia siê przez niego od
zawarcia umowy wadium nie podlega zwroto-
wi lecz przepada na rzecz miasta Szczawnica.

Bli¿sze informacje : Referat Geodezji i Go-
spodarki Gruntami Urzêdu Miasta Szczawnica
ul. Szalaya 103, pok. Nr 12, tel /0-18/ 26222-
03 wew.29 w godzinach pracy Urzêdu.

Zastrzega siê prawo odst¹pienia od przetar-
gu i prawo uniewa¿nienia przetargu.

Burmistrz Miasta
Roman Trojnarski
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Przypominamy, ¿e kosze uliczne s³u¿¹ wy³¹cznie na
drobne �mieci dla przechodniów a nie jako pojemniki na
odpady  komunalne .

Do gromadzenia odpadów komunalnych s³u¿¹ pojem-
niki , w które zgodnie z regulaminem utrzymania czysto-
�ci  i porz¹dku na terenie miasta powinny byæ wyposa¿o-
ne wszystkie gospodarstwa domowe.

Kontrole dotycz¹ce  zawarcia umów na wywóz nie-
czysto�ci bêd¹ przeprowadzane intensywniej ni¿ dotych-
czas.

Ponadto wychodz¹c naprzeciw mieszkañcom wprowa-
dzono do sprzeda¿y w Hurtowni �Sam � Chem� przy Urzê-
dzie Miasta worki na odpady komunalne z op³aconym wy-
wozem.  Tak jak dotychczas worki te mo¿na kupiæ rów-
nie¿ w MZGK ul. Zawodzie 19c.

Worki  te nale¿y wystawiaæ zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTO�CI
STA£YCH  Z TERENU MIASTA SZCZAWNICA

Poniedzia³ek:
ulice: Pieniñska, G³ówna, Flisacka, Widok , S³oneczna,
Pod Sadami,   Wygon, Skotnicka, Ogrodowa, Al. Parko-
wa, Park Dolny, Nad Grajcarkiem.

�roda:
ulice: Szalaya, Zdrojowa, Jana Wiktora, Zawodzie, �w.
Krzy¿a, Po³oniny.

Czwartek:
ulice: Szlachtowska,  Maæka zza £awy, Samorody, Sopot-
nicka, Brzeg, Szlachtowa , Jaworki.

W ka¿d¹ pierwsz¹ �rodê miesi¹ca:
ulice: Kowalczyk, Jêzyki, Bere�nik, Staszowa

Zgodnie z zapowiedzi¹ rozpoczynamy publikacje zdjêæ za-
niedbanych posesji w Szczawnicy.   W stosunku do w³a�cicie-
li przedstawionych posesji w najbli¿szym czasie zostan¹ za-
stosowane �rodki przywdziane prawem.

Czy tak musimy szpeciæ nasze miasto.
W nastêpnym numerze kolejne zdjêcia.

P S Y
Udrêk¹, szczególnie ostatnich tygodni sta³y siê wa³ê-

saj¹ce psy.  Sfora psów zaatakowa³a turystê ko³o schro-
niska na Bere�niku. Szczê�liwie skoñczy³o siê na stra-
chu, ale mog³o siê zakoñczyæ tragicznie. Psy by³y rów-
nie¿ przyczyn¹ kolizji drogowej na ulicy Szlachtowskiej.

Przypominamy o obowi¹zkach w³a�cicieli psów.
Osoby bêd¹ce w³a�cicielami psów i innych zwierz¹t

domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³a�ciwej
opieki nad tymi zwierzêtami.

Pies musi byæ wi¹zany, przebywaæ w pomieszczeniu
lub na terenie zamkniêtym.  Zakazuje siê szczucia lub
doprowadzania psa do stanu, w którym pies mo¿e staæ

STRA¯ MIEJSKA INFORMUJE I OSTRZEGA

siê niebezpieczny dla ludzi lub innych zwierz¹t. Na tere-
nie miasta psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smy-
czy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w
miejscach ma³o uczêszczanych i pod warunkiem , ¿e pies
ma kaganiec, a w³a�ciciel (opiekun) ma mo¿liwo�æ spra-
wowania bezpo�redniej kontroli nad  jego zachowaniem.
Przypominamy o obowi¹zku szczepienia psów przeciw-
ko  w�ciekli�nie  jak równie¿ op³acania podatku.

Uchylanie siê od obowi¹zku ochronnego szczepienia
zwierz¹t  podlega karze grzywny ograniczenia wolno�ci
albo pozbawienia wolno�ci do roku.

W nastêpnym numerze napiszemy o odpowiedzial-
no�ci karnej za naruszanie innych przepisów porz¹dko-
wych.

Z OKAZJI NOWEGO ROKU STRA¯ MIEJSKA SK£ADA WSZYSTKIM
MIESZKAÑCOM I GO�CIOM NASZEGO MIASTA  NAJLEPSZE  ̄ YCZENIA


