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Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wprowadza ona nowy system gospodarowania odpada-

mi komunalnymi potocznie nazwany „podatkiem śmie-

ciowym” i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 

„Podatek śmieciowy” zastępuje umowy na odbieranie 

odpadów, co oznacza, że właściciel nieruchomości w 

zamian za wytworzone i odbierane od niego odpady 

zapłaci stosowną opłatę. 

Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obli-

gatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właści-

cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-

cy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez 

nich odpadami komunalnymi. Gmina przejmuje władz-

two nad odpadami komunalnymi. Gmina Krynica-Zdrój 

będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie 

uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, 

odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania 

odpadów.  

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania 

odpadów komunalnych, które Krynica-Zdrój – jak każda 

gmina – jest zobowiązana wprowadzić, mają na celu: 

uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

rozwój „segregacji u źródła”, 

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym 

odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowisko odpadów, 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych w sposób 

inny niż składowanie, 

całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk 

odpadów, 

prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Znowelizowane przepisy wprowadziły obowiązek selek-

tywnego zbierania odpadów obejmujący co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzy-

wa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych 

oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Natomiast pozostałe odpady tj. odpady  komunalne 

mieszane należy składować w pojemnikach, w które są 

wyposażone nieruchomości. Odpady – segregowane i  

mieszane - będą odbierane przez podmioty wyłonione 

przez gminę w drodze przetargu. Odpady ulegające bio-

degradacji można też składować w przydomowych 

kompostownikach. Opłata za odbiór odpadów dla tych 

właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę 

będzie niższa. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju postano-

wiła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi będzie stanowiła: 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość i ustalonej przez gminę stawki opłat 

(dotyczy to nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy), 

sumę iloczynów liczby pojemników i ustalonej przez 

gminę stawki opłat w zależności od pojemności po-

jemnika (dotyczy to nieruchomości, na której nie za-

mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunal-

ne m.in.: nieruchomości wykorzystywane do prowa-

dzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczno-

ści publicznej, szpitale, hotele, pensjonaty, targowi-

ska, szkoły, cmentarze itp.), 

sumę ww. iloczynów (dotyczy to nieruchomości będą-

cych w części zamieszkałych przez mieszkańców, a w 

części niezamieszkałych przez mieszkańców, a po-

wstają odpady komunalne m.in.: budynki mieszkalno 

– usługowe itp.). 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Burmistrza Krynicy-Zdroju deklarację o wysokości opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w termi-

nie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo-

ści pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasad-

nionych wątpliwości co do danych zawartych w deklara-

cji Burmistrz Krynicy-Zdroju określi, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w 

tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej 

kontroli.  

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona 

zostanie opłata za gospodarowanie odpadami zmiesza-

nymi wraz z zaległymi odsetkami.  

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi można pobrać ze strony inter-

netowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub w kan-

celarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju – parter, 

pokój nr 15.  

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące nowego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, 

w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-

ska II piętro, pokój nr 43-45 lub telefonicznie tel. 18 

4725546, 18 4725506, 18 4725536 w godzinach 

urzędowania.  

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych 

BSz 
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Dobiegły końca trwające kilka miesięcy prace przy od-

budowie i umocnieniu koryta potoku Kryniczanka w 

Krynicy-Zdroju. To jedna z wielu inwestycji w lokalną 

infrastrukturę, jakie zostały przeprowadzone przez gmi-

nę w mijającym roku. Należy podkreślić, że przedsię-

wzięcie sfinansowane zostało w całości ze środków po-

zyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Miało ono na 

celu usunięcie szkód powodziowych z roku 2010, a 

także odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeń-

stwo przeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych 

zabezpieczeń brzegów na odcinku od bloku przy ulicy 

Kraszewskiego 173 do kładki pieszej zlokalizowanej w 

obrębie biurowca MPGK. Przepływająca przez środek 

miasta Kryniczanka wielokrotnie już dała się we znaki 

mieszkańcom Krynicy. Właściciele nieruchomości za-

grożonych zalaniem od wielu lat zwracali się do Urzędu 

Miejskiego z prośbami o oczyszczenie koryta potoku i 

podjęcie prac przy zabezpieczeniu obwałowań. Za każ-

dym razem otrzymywali jednak odpowiedź, że to nie 

jest zadanie gminy. To prawda, gmina nie ma możliwo-

ści wydatkowania własnych środków na ten cel. Według 

obowiązujących przepisów, tego rodzaju inwestycja nie 

może być finansowana z gminnego budżetu. Można 

jednak sięgnąć po środki zewnętrzne, co z powodze-

niem uczynił burmistrz Dariusz Reśko.  

 

W maju tego roku, po kilkumiesięcznych staraniach, 

została podpisana przez gminę umowa z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie o przyznanie dotacji w wysokości blisko    

4 milionów złotych (dokładnie: 3.984.802,00 zł). Na-

tychmiast ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. 

W lipcu ruszyły prace, które trwały nieprzerwanie do 

końca listopada tego roku. Ich zakres był szeroki. W 

ramach zadania odtworzone zostały przede wszystkim 

betonowe i kamienne umocnienia brzegów na odcinku 

o długości blisko 5 kilometrów. Zabezpieczono też mo-

sty i kładki łączące brzegi Kryniczanki, a także inne 

miejsca szczególnie narażone na zniszczenie przez wo-

dę podczas intensywnych opadów deszczu, jak chociaż-

by ogrodzenie kościoła św. Antoniego. W wielu miej-

scach podniesiono wysokość kamiennych obwałowań, 

tworząc dodatkowe zabezpieczenia na wypadek wystą-

pienia wysokich stanów wody. Na koniec poddano 

gruntownemu oczyszczeniu koryto potoku. Efekty prac 

są widoczne na załączonych zdjęciach. 

 

Przeprowadzona inwestycja nie eliminuje całkowicie 

ryzyka wystąpienia powodzi, jednak z pewnością przy-

czyni się w istotny sposób do zwiększenia bezpieczeń-

stwa przeciwpowodziowego na terenie Krynicy. Według 

informacji, jakie udało się nam uzyskać, zakrojonych na 

taką skalę prac przy potoku Kryniczanka nie było od 

1911 roku.  

Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki  

(RED) 
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Przykładowy zestaw zabawowy 

(RED) 

Końcem listopada oddana została do użytku nowa na-

wierzchnia drogi gminnej biegnącej wzdłuż działki nr 

1164 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Droga 

ta stanowi dojazd do warsztatu wulkanizacyjnego i po-

bliskich zabudowań. W ramach prac położono 85 me-

trów bieżących nawierzchni z betonu asfaltowego na 

podbudowie z kruszywa. Wykonano też chodnik z kost-

ki kamiennej o tej samej długości oraz 80 metrowy od-

cinek kanalizacji opadowej. Roboty trwały nieco ponad 

miesiąc i kosztowały blisko 113 tys. zł. Inwestycję zre-

alizował Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Ta-

peciarski Spółka Cywilna z Muszyny.  

Nowa nawierzchnia drogi przy ulicy Kraszewskiego  
(obok warsztatu wulkanizacyjnego)  

Zakończyły się prace związane z odbudową części drogi 

przy ulicy Halnej w Krynicy-Zdroju. Ich zakres był szero-

ki i obejmował wykonanie nowej nawierzchni z betonu 

asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. As-

falt położono na odcinku o długości 361 metrów. 

Wzdłuż drogi powstał nowy chodnik z kostki brukowej o 

powierzchni 790 m2. Zainstalowano 18 słupów oświe-

tlenia ulicznego. Przeprowadzono też remont kanaliza-

cji opadowej oraz wymianę sieci wodociągowej i kanali-

zacji sanitarnej. Inwestycję zrealizowało Przedsiębior-

stwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Moch-

naczki Wyżnej. Koszt prac zgodnie z kosztorysem ofer-

towym wyniósł 1.595.703,77 zł. Gmina uzyskała dofi-

nansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczo-

nych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wyso-

kości ponad 900 tys. zł.  

(RED) 

(RED) 

Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej  

28 listopada tego roku burmistrz Dariusz Reśko podpi-

sał umowę o dofinansowanie budowy nowej infrastruk-

tury sportowo-rekreacyjnej w sołectwach. Ponad 400 

tys. zł pozyskanych ze środków unijnych pozwoli na 

stworzenie czterech stref sportowo-rekreacyjnych dla 

dzieci i dorosłych w miejscowościach Czyrna, Piorunka, 

Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna. W ramach 

planowanej inwestycji powstaną nowe place zabaw i 

urządzenia przeznaczone do rekreacji dla osób doro-

słych. Dzieci znajdą tam zestawy zabawowe typu 

„domki”, huśtawki, równoważnie, bujaki oraz karuzele. 

Dorośli będą mogli korzystać z urządzeń siłowni ze-

wnętrznych. Place zostaną uzupełnione oświetleniem z 

bateriami fotowoltaicznymi, ławkami i koszami na 

śmieci przyjaznymi dzieciom. Zgodnie z umową o dofi-

nansowanie, oddanie obiektów do użytku nastąpi do 

końca marca przyszłego roku.     

Powstaną nowe place zabaw i strefy sportowo-rekreacyjne w Czyrnej, 
Piorunce, Mochnaczce Wyżnej i Mochnaczce Niżnej  
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W okresie od 13 lipca do 15 listopada tego roku trwały 

prace przy odbudowie mostu na potoku Kryniczanka w 

obrębie Bulwarów Dietla. Położony na wysokości willi 

Biała Róża most uległ całkowitemu zniszczeniu pod-

czas powodzi z roku 2010. Jego odbudowa nie była 

przewidziana w zakończonym niedawno pierwszym eta-

pie rewitalizacji krynickiego Deptaku, jednak konstruk-

cyjnie został dostosowany do pozostałych elementów 

architektury. Nawierzchnia mostu została poszerzona w 

stosunku do istniejącego poprzednio i w całości pokry-

ta kostką granitową. Koszt wszystkich prac związanych 

z odbudową wyniósł prawie 650 tys. zł. Wydatki te nie 

obciążają jednak gminnego budżetu, ponieważ całość 

wymienionej kwoty została pokryta z pozyskanego dofi-

nansowania. Wykorzystano środki zewnętrzne, przezna-

czone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyko-

nawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Handlowo Usługowe „ERBET” z Nowego Sącza. 

Zakończenie odbudowy mostu przy Bulwarach Dietla 

(RED) 

(RED) 

W dniu 16 listopada br. została podpisana umowa z 

wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograni-

czonego na budowę pawilonów wystawowo-galeryjnych 

po prawej stronie brzegu potoku Kryniczanka na krynic-

kim Deptaku. Przedsięwzięcie zrealizuje firma budowla-

na TERMO-BUD z Cieniawy. Jego całkowity koszt wynie-

sie 1.448.522,88 zł. W ramach inwestycji zaplanowano 

budowę wzdłuż Bulwarów Dietla czterech budynków 

przeznaczonych do prowadzenia działalności handlo-

wej. W trzech budynkach znajdować się będą cztery 

osobne pomieszczenia, każde o powierzchni użytkowej 

ok. 15 m2, natomiast w czwartym budynku będą zloka-

lizowane trzy pomieszczenia oraz dodatkowo ogólnodo-

stępna toaleta. Ponadto zostanie wykonana pergola 

plenerowa wraz z placem, która w okresie letnim bę-

dzie służyła jako miejsce wypoczynku. Zaprojektowano 

murowaną konstrukcję pawilonów na bazie piaskowca 

wraz z elementami z drewna klejonego oraz dachem 

czterospadowym typu polskiego o dwóch połaciach od-

dzielonych niewielką ścianką. Planowany termin odda-

nia pawilonów do użytku to maj 2013 r.  

Rusza budowa nowych pawilonów handlowych wzdłuż Bulwarów Dietla 

Wizualizacja: Pracowania Projektowa Marek Tarko 
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21 listopada w Urzędzie Miejskim w Krynicy-

Zdroju  została podpisana umowa pomiędzy Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą 

Krynicą-Zdrój dotycząca dofinansowania ze środków 

unijnych projektu pod nazwą: Budowa markowych pro-

duktów turystycznych Małopolski - „Wielofunkcyjne tra-

sy rekreacyjne na terenie gminy Krynicy-

Zdroju”. Przedmiotem projektu jest budowa wielofunk-

cyjnych tras rekreacyjnych – szlaków pieszych, rowero-

wych i trasy narciarstwa biegowego na terenie gminy 

Krynicy-Zdroju, w tym miejscowości Tylicz, poprzez re-

nowację obecnie istniejących szlaków spacerowych i 

dróg leśnych oraz uzupełnienie ich o dodatkowe funk-

cje. 

W ramach inwestycji zaplanowano: 1) budowę koniecz-

nej infrastruktury polegającej na utwardzeniu już istnie-

jących nawierzchni dróg i tras pieszych, 2) wyposażenie 

tras i szlaków w elementy małej architektury tj.: altanki 

ogrodowe, ławki, kosze, tablice informacyjne, oznacze-

nia tras oraz drogowskazy, 3) zakup skutera śnieżnego 

umożliwiającego utrzymanie powstałych tras w sezonie 

zimowym. 

W efekcie powstanie ponad 28 kilometrów nowych 

szlaków turystycznych, w tym 13,5 km tras wielofunk-

cyjnych i 14,7 km szlaku źródeł wód mineralnych. Re-

alizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby tury-

stów w regionie, dzięki stworzeniu nowego markowego 

produktu turystycznego opartego o istniejące dziedzic-

two przyrodnicze gminy. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 761 626,00 

zł. 75 procent tej kwoty, tj. 571 219,50 zł otrzymamy 

ze środków unijnych. Zadanie przewidziane jest do re-

alizacji w okresie od 10 lutego do 31 maja przyszłego 

roku.  

Unijne pieniądze na nowe szlaki turystyczne i sportowo -rekreacyjne  

(RED) 

(RED) 

Burmistrz Dariusz Resko po raz drugi z rzędu zwyciężył 

w plebiscycie na najpopularniejszego burmistrza nasze-

go województwa, organizowanym corocznie przez Gaze-

tę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolski. Na wójtów i burmistrzów czytelnicy Gazety 

Krakowskiej mogli głosować od 21 września do 26 paź-

dziernika br. za pośrednictwem sms-ów lub wypełniając 

kupon drukowany w dzienniku. Gospodarz Krynicy zdo-

był 2746 głosów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła 

się w dniu 20 listopada w Krakowie. 

Burmistrz Dariusz Reśko drugi raz z rzędu  
najpopularniejszym samorządowcem Małopolski  
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Wykład otwarty „Przyszłość wymiaru sprawiedliwości” 

Z kroniki Krynickiego Uniwersytetu Otwartego UTW 

Kontakt 

Koordynator: mgr Alicja Hajduk 

tel. 18 471 07 57, kom. 603 935 885 

mail: inwestujwsiebie2012@gmail.com 

www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

Godziny dyżurów: 

wtorek 12:00 - 17:00 

środa    12:00 - 17:00 

 

 

Siedziba: 

Centrum Kultury 

ul. Piłsudskiego 19 

33-380 Krynica-Zdrój 

II piętro, pokój nr 12 

Lektorat z języka angielskiego 

Warsztaty psychologiczne Gimnastyka 

Warsztaty - komunikacja interpersonalna 

JESZCZE W TYM ROKU: 

29 XII 2012 godz. 17.00 - Aula  Państwowej Szkoły Muzycznej, Krynica-Zdrój, ul. Bulwary Dietla 15 

WYKŁAD OTWARTY „Dydaktyka fortepianowa w początkowym etapie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży” połączony   

z lekcją otwartą - DANUTA JARZĄBEK – nauczyciel fortepianu w PSM I i II Stopnia  w Nowym Sączu, filia w Krynicy-Zdroju. 

Warsztaty - pierwsza pomoc przedmedyczna 

Fot. M. Piątkowska Fot. M. Piątkowska 

Fot. M. Piątkowska Fot. M. Piątkowska 

Fot. M. Piątkowska Fot. M. Piątkowska 
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Koordynator zimowego utrzymania dróg z ramienia 

Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju:  

tel. (018) 472 55 46, 472 55 06   

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-

Zdrój  odpowiedzialne jest za zimowe utrzymanie 

wszystkich dróg gminnych na terenie miasta Krynicy-

Zdroju oraz dróg wojewódzkich: ul. Piłsudskiego, Zdrojo-

wa, Kraszewskiego, z wyłączeniem ul. Pułaskiego 

telefony: (18)  471 15 25,   471 28 71, 

  

Firma Handlowo Usługowa „TRANSROL”,  

Antoni Romańczyk,  Berest 90 

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi wojewódzkiej nr 981 Krzyżówka – Grybów 

- drogi wojewódzkiej nr 981 – ul. Sądeckiej /od ul. Sło-

wińskiej do Krzyżówki/  

- drogi powiatowej - ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju 

- drogi powiatowej - Krynica-Zdrój – Tylicz 

- drogi powiatowej - Powroźnik - Tylicz 

- wszystkie drogi  gminne w miejscowościach: Berest, 

Polany, Piorunka i Czyrna  

telefony: (0-18) 474 15 41,   474 17 70, 

kom. 502 672 023 

Firma Usługi Sanitarne Pokrewne Tadeusz Matuła, Be-

rest 53 

odpowiedzialna jest za zimowe utrzymanie: 

- drogi powiatowej Kotów - Polany 

- drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna 

- dróg gminnych w miejscowościach Mochnaczka Wy-

żna, Mochnaczka Niżna, Tylicz i Muszynka 

telefony: (0-18) 474 15  18, kom. 501 151 348 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. Nowy 

Sącz ul. Wiśniowieckiego 138 odpowiedzialne jest za 

zimowe utrzymanie drogi krajowej Nowy Sącz – Krzy-

żówka – Tylicz – Muszynka 

telefony: (0-18) 448 24 10,  

kom. 660 710 166,  660 710 190  

 

 
 

    


