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Myśl przewodnia numeru: Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką Ŝycia. Jean Paul Sartre
Rejestracja i standaryzacja obiektów oferujących miejsca
noclegowe na terenie Gminy Czorsztyn.
Wprowadzenie jednolitego oznakowania w postaci
tabliczek „POKOJE GOŚCINNE”
Zwiększająca się z roku
na rok liczba turystów
odwiedzających Gminę
Czorsztyn powoduje, Ŝe
zapotrzebowanie na noclegi jest bardzo duŜe.
Wraz ze wzrostem liczby
turystów wzrastają ich
wymagania i oczekiwania
co do jakości usług
noclegowych.
Gwarancją rozwoju bazy noclegowej będzie oprócz podniesienia standardu wynajmowanych pokoi, równieŜ szeroko
pojęta reklama i łatwy dostęp poprzez internet do bazy noclegowej.
W związku z tym Wójt Gminy Czorsztyn przypomina o ustawowym obowiązku zgłaszania do „Gminnej ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie” wszystkich
obiektów, w których - uŜywając języka potocznego - wynajmowane są turystom pokoje. Rejestracji podlegają takŜe
pokoje wynajmowane przez rolników przy gospodarstwie
rolnym.
Dlatego teŜ, w celu zapewnienia jak najlepszej oferty i podniesienia jakości usług turystycznych, Wójt Gminy Czorsztyn
informuje, Ŝe począwszy od 1 lutego 2008 roku, wprowadza
jednolite oznakowanie obiektów oferujących miejsca
noclegowe tabliczkami „POKOJE GOŚCINNE” z herbem gminy, numerem oraz nazwą miejscowości.
Oznakowane obiekty zostaną równieŜ wpisane do bazy noclegowej znajdującej się w serwisie www.czorsztyn.pl
Umieszczenie w takiej ewidencji jest po pierwsze - obowiązkiem wynikającym z ustawy o usługach turystycznych, zaś
po drugie - poszukującemu noclegu turyście daje gwarancję,
Ŝe prowadzona działalność jest legalna i kontrolowana.
W związku z powyŜszym osoby zarejestrowane dotychczas
w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie otrzymają pocztą druk wniosku w celu zaktualizowania wpisu
w rejestrze bazy noclegowej, natomiast kwaterodawcy, którzy dotąd nie zarejestrowali swojej działalności proszeni są
o dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s
w Maniowach ul. Gorczańska 3, pok. 6. Druk wniosku o wpis
oraz regulamin tabliczek będzie równieŜ dostępny na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.czorsztyn.pl w dziale Baza
noclegowa.
Po zarejestrowaniu swojej działalności naleŜy wykupić tabliczkę „POKOJE GOŚCINNE” i umieścić w widocznym
miejscu na budynku. Cena tabliczki wynosi 30 zł brutto.

Niespełnienie określonych standardów w przyszłości będzie
skutkowało odebraniem tabliczki z jednoczesnym zwrotem
kosztów jej zakupu.
Wysoki standard wyjmowanych pokoi przyciągnie równieŜ
zamoŜnych i zagranicznych turystów, którzy chętnie zapłacą
większe kwoty, mając gwarancję udanego wypoczynku.
Wszelkie informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy
Czorsztyn pok. 6 (ewidencja działalności gospodarczej)
i w pok. 26 (promocja i strona www) tel. 018 275 00 70,
018 275 71 wew. 106 i 126; e-mail: promocja@ug.czorsztyn.pl

Mistrzostwa Gminy Czorsztyn
w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
W dniu 15 stycznia 2008 r. na trasie narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach odbyły się kolejne zawody w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Mistrzostwo Gminy
Czorsztyn. W zawodach udział wzięło 100 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Czorsztyn. Warunki na trasie slalomu, zawodnicy mieli zbliŜone, gdyŜ trasa
slalomu została wspaniale przygotowała do zawodów przez
pracowników firmy Czorsztyn-Ski. Zawody odbyły się
w dwóch konkurencjach sportowych: w snowboardzie
i w narciarstwie alpejskim. Snowboardziści ze szkół podstawowych i gimnazjów rywalizowali wspólnie w jednej kategorii, a narciarze alpejscy w 3 grupach wiekowych (wyniki z
zawodów poniŜej). Po zakończeniu rywalizacji odbyła się
ceremonia rozdania medali, dyplomów i drobnych upominków dla najlepszych zawodników zawodów oraz pucharów
dla najlepszej szkoły podstawowej i gimnazjów w klasyfikacji druŜynowej.

WYNIKI
Snowboard:
Grupa I b - (chł. 1992 i młodsi)
1
Kobla Patryk
Gimn. Maniowy
2
Góralski Mateusz
Gimn. Sromowce NiŜne
3
Ślęzak Maciej
Gimn. Maniowy
4
Knutelski Tymoteusz
Gimn. Sromowce NiŜne
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5
Gorlicki Dominik
Gimn. Maniowy
6
Plewa Przemysław
Gimn. Sromowce NiŜne
Narciarstwo alpejskie:
Grupa II a – (dziew. 1997 i młodsze)
1
Wysoczyńska Magdalena
SP Sromowce NiŜne
2
Węglarz Karolina
SP Maniowy
3
Bednarczyk Klaudia
SP Kluszkowce
4
Sas Halina
SP Kluszkowce
5
Kubasiak Gabriela
SP Sromowce WyŜne
6
Utnicka Magdalena
SP Sromowce WyŜne
Grupa II b – (chł. 1997 i młodsi)
1
Bochnak Patryk
SP Kluszkowce
2
Bednarczyk Dariusz
SP Kluszkowce
3
Bednarczyk Marcin
SP Kluszkowce
4
Bochnak Krystian
SP Kluszkowce
5
Kubasiak Piotr
SP Sromowce WyŜne
6
Sikora Adam
SP Maniowy
Grupa IIIa – (dziew. 1995 - 96)
1
Kobla Aleksandra
SP Kluszkowce
2
Waniczek Magdalena
SP Maniowy
3
Wiącek Amelia
SP Maniowy
4
Leśnicka Edyta
SP Kluszkowce
5
Kowalczyk Aneta
SP Kluszkowce
6
Bednarczyk Magdalena
SP Kluszkowce
Grupa IIIb – (chł. 1995 - 96)
1
Wojtaszek Piotr
SP Kluszkowce
2
Milaniak Jakub
SP Kluszkowce
3
Jandura Mirosław
SP Kluszkowce
4
Bańka Mariusz
SP Kluszkowce
5
Krzystoń Daniel
SP Kluszkowce
6
Migdał Michał
SP Sromowce NiŜne
Grupa IVa – (dziew. 1992 - 94)
1
Złydaszyk Dorota
Gimn. Maniowy
2
Malik Paulina
Gimn. Maniowy
3
Szczurek Kamila
Gimn. Maniowy
4
Zwolińska Paulina
Gimn. Sromowce NiŜne
5
Węgrzyniak Gabriela
Gimn. Maniowy
6
Dębska ElŜbieta
Gimn. Sromowce NiŜne
Grupa IVb – (chł. 1992 - 94)
1
Wetula Bartosz
Gimn. Maniowy
2
Bednarczyk Paweł
Gimn. Maniowy
3
Dziatkowicz Artur
Gimn. Maniowy
4
Wiercioch Michał
Gimn. Maniowy
5
Leśnicki Mateusz
Gimn. Maniowy
6
Milaniak Bartosz
Gimn. Maniowy
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PODHALAŃSKI PRZEGLĄD JASEŁEK
W MANIOWACH
W tegorocznym przeglądzie odbywającym się dnia 12
i 13 stycznia brało udział 27 grup. Organizatorem Podhalańskiego Przeglądu Jasełek był ks. Grzegorz Łomzik
z parafii w Maniowach. W pierwszym dniu przeglądu prezentowano przygotowane sztuki, natomiast w drugim występowały nagrodzone grupy, kolędowano i łamano się opłatkiem.
Z terenu naszej Gminy zostały wyróŜnione:
w kategorii - nauczanie początkowe: 1 miejsce zajęła: grupa "Lubań" ze Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach
w kategorii - szkoły podstawowe: 2 miejsce zajęła - Szkoła
Podstawowa w Maniowach
WyróŜnienia: SP w Tylmanowej i SP w Maniowach.
OGŁOSZENIA
INFORMACJA DOTYCZĄCA „BEZPAŃSKICH” PSÓW

W związku z istniejącą plagą nie zawsze „bezpańskich”
psów, wałęsających się po terenie naszej gminy i biorąc pod
uwagę liczne skargi mieszkańców obawiających się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, Wójt Gminy Czorsztyn
zwraca się z apelem o niewypuszczanie psów poza ogrodzenia swoich posesji.

Zgodnie z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZORSZTYN rozdział
6, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe są następujące:
§ 15.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania
środków ostroŜności zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi
oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia starań, aby zwierzęta te nie były
uciąŜliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania
nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich
bez dozoru.
§ 16.
1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1/ prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagraŜającemu otoczeniu do nałoŜenia kagańca,
2/ prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, Ŝe pies ma kaganiec, a właściciel
(opiekun) sprawuje kontrole nad jego zachowaniem,
3/ nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic
dla dzieci,
4/ nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów uŜytku publicznego, jeśli wynika to
z oznakowania tych obiektów i placówek,
5/ usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
2. Psy bez opieki uznawane będą za bezpańskie i podlegać będą
wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu,
w którym pies moŜe stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na
terenie nieruchomości moŜe mieć miejsce, gdy nieruchomość jest
ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich.

OkaŜ serce potrzebującym! ZauwaŜ potrzeby innych!
PrzekaŜ 1% podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego – to nic nie kosztuje
Podatnik, który chce przekazać 1% swojego podatku dla
organizacji poŜytku publicznego (OPP), nie musi juŜ sam
dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. MoŜe to zrobić
podając jedynie wysokość wpłaty w składanym przez siebie
zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38).
Wnioskowana wysokość wpłaty nie moŜe przekroczyć kwoty
odpowiadającej 1% podatku naleŜnego. Niezbędne
jest równieŜ podanie nazwy organizacji poŜytku publicznego oraz jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego, co moŜe pomóc tym organizacjom kontynuować i rozwijać dotychczasową działalność.
Organizacje poŜytku publicznego działające na terenie Gminy Czorsztyn:
I. Fundacja Rozwoju Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Maniowach
34-436 Maniowy, ul. Szkolna 2
NR KRS 0000 23 05 99
II.
Polskie
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczawnicy
34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron 1
NR KRS 0000122345

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY
CZORSZTYN REALIZOWANA PRZEZ
PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.O. (kontynuacja)
Zatwierdzenie taryfy
Spółka poza realizacją projektu pod nazwą „Oczyszczanie
ścieków na Podhalu”, którego celem jest pozyskanie środków
finansowych i następnie realizacja inwestycji w zakresie
budowy infrastruktury kanalizacyjnej (kanalizacja, oczyszczalnie ścieków i inna niezbędna infrastruktura) realizuje
zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i ich
oczyszczania na swoim obszarze działania.
Jako spółka jest podmiotem prawnym działającym w oparciu
o przepisy prawa zawarte w kodeksie spółek handlowych.
W związku z powyŜszym PPK Sp. z o. o. jest podmiotem
zobligowanym do przygotowania taryfy, a jednocześnie wyłącznie uprawnionym do złoŜenia wniosku taryfowego. Taryfa na 2008 rok została opracowana zgodnie z delegacją ustawową. W taryfie nie uwzględniono pełnej wysokości amortyzacji oraz marŜy zysku. Amortyzacja uwzględniona w taryfie
pokrywa niezbędne koszty finansowe projektu „Oczyszczanie
ścieków na Podhalu”, w tym m.in. koszty rat kapitałowych,
które jako Spółka będzie musiała płacić w 2008 r. w związku
z prowadzoną działalnością inwestycyjną. Stawki i ceny
zawarte w taryfie, zapewniające Spółce niezbędny poziom
przychodów, określone zostały na bazie kosztów związanych
ze świadczeniem usług poniesionych w 12 kolejnych, pełnych miesiącach, poprzedzających wyliczenie taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania
taryfy, a takŜe na podstawie kosztów wynikających z planowanych inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony
środowiska oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków
na Podhalu”.
W obliczeniach przyjęto, Ŝe zmianę warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowej taryfy odzwierciedlać
będą opublikowane przez ZUS wskaźniki.
Przygotowana taryfa gwarantuje utrzymanie płynności finansowej Spółki, bez załoŜenia marŜy zysku na prowadzonej
działalności oraz pozwala utrzymać jakość świadczonych
usług na akceptowalnym poziomie. W szczególności dotyczy
to zapewnienia ciągłości odbioru ścieków od wszystkich
odbiorców usług oraz spełnienia parametrów ścieków
oczyszczonych odprowadzanych do wód, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych, dzięki utrzymaniu w sprawności posiadanych przez Spółkę urządzeń słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Zwracamy uwagę, Ŝe główną przyczyną wzrostu cen w taryfie na 2008 rok są znacznie wyŜsze niŜ w 2007 r. koszty,
jakie Spółka będzie zobowiązana ponieść z tytułu odsetek od
zaciągniętych przez Spółkę, a poręczonych przez Gminy
poŜyczek w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Krakowie, które to zgodnie z harmonogramem spłat wynoszą
1.083.999,61 zł, oraz przypadająca na 2008 r. spłata rat kapitałowych od ww. poŜyczek w łącznej kwocie 446.279,00 zł.
Kolejne inwestycje
W roku 2008 zakończy się realizacja inwestycji budowy sieci
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w ramach I fazy
projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”, dofinansowanego w 65% ze środków Funduszu Spójności. Nadszedł teŜ

czas na wybór i przygotowanie zadań inwestycyjnych do
wykonania w II fazie projektu, w latach 2009-2013. Spółka
PPK przedstawiła zadania wyznaczone uprzednio juŜ do
realizacji w tej fazie oraz obliczenia parametrów wskaźnikowych dla nowo projektowanych sieci kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków dla poszczególnych inwestycji. Na
terenie Gminy Czorsztyn zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czorsztynie, plus
krótki odcinek kanalizacji (3 przyłącza).
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Maniowach, plus
odcinki kanalizacji w Maniowach (13 przyłączy) i Mizernej (5 przyłączy).
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sromowcach WyŜnych, plus kanalizacja (23 przyłącza).
4. Budowa sieci kanalizacyjnej na Hubie (26 przyłączy) oraz
w Maniowach ul. Hubka (34 przyłącza). Inwestycje te
obejmują takŜe budowę kolektora do oczyszczalni ścieków
w Dębnie oraz udział w kosztach modernizacji oczyszczalni w Dębnie proporcjonalnie do ilości dostarczanych
ścieków.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach, plus
kanalizacja (20 przyłączy).
6. Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Łączny koszt powyŜszych inwestycji wynosi ok. 41,5 mln zł,
w tym udział środków własnych to 20%, czyli ok. 8,3 mln zł,
które miałaby zabezpieczyć gmina.
Niestety ze względu na kryteria brane pod uwagę przy ocenie
wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności,
czyli przede wszystkim koszty budowy i długość sieci kanalizacyjnej w zestawieniu z przewidywaną do obsługi przez
system kanalizacji zbiorczej liczbą mieszkańców nie wszystkie w/w inwestycje będą mogły być wykonane w II fazie
projektu „Oczyszczania ścieków na Podhalu”. Największe
szanse na realizację mają inwestycje wymienione wyŜej
w punktach 1 i 4, jako te najbardziej „ekonomicznie uzasadnione”. Przy dokonywaniu wyboru zadań do wykonania w II
fazie projektu w Gminie Czorsztyn trzeba równieŜ pamiętać,
Ŝe podobnie jak to ma miejsce obecnie przy realizacji I fazy
projektu, gmina będzie musiała poręczyć poŜyczki zaciągane
przez Spółkę PPK na pokrycie 20% wkładu własnego (80%
kosztów stanowić ma dofinansowanie z Funduszu Spójności). Dlatego teŜ Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady
Gminy Czorsztyn, przedstawił Zarządowi Spółki stanowisko
Gminy w sprawie, wskazał priorytetowe zadania do wykonania w ramach realizacji II fazy projektu na terenie Gminy
Czorsztyn. Oprócz tego wyraził pogląd, Ŝe cały zakres inwestycji pierwotnie zaplanowanych do wykonania w ramach
ww. projektu zostanie zrealizowany przez Spółkę PPK, bez
negatywnych konsekwencji inwestowania dla mieszkańców
gminy oraz drastycznego podwyŜszania taryfy za odprowadzanie ścieków. Wójt zobowiązał takŜe Zarząd Spółki do
poszukania alternatywnych moŜliwości zabezpieczania poŜyczek, bez konieczności ich poręczania przez gminy uczestniczące w projekcie.
NiezaleŜnie od powyŜszego, Gmina wystąpi do NFOŚiGW
oraz do WFOŚiGW z zapytaniem o moŜliwość zwolnienia
Gminy Czorsztyn z obowiązku poręczania poŜyczki zaciąganej na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji realizowanych przez Spółkę PPK.
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Informacja z obrad Rady Gminy Czorsztyn
Rada Gminy Czorsztyn w grudniu 2007 roku obradowała
dwukrotnie:
I. Dnia 14.12.2008 r. podczas XIV sesji Rada Gminy Czorsztyn podjęła m.in. następujące uchwały, których wnioskodawcą był Wójt Gminy:
1/ w sprawie ustalenia opłaty za przedszkole - uchwała
Nr XIV/ 82/ 07,
2/ w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podział
środków finansowych na 2008 rok; uchwała Nr XIV/ 83/ 07,
3/ w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2008 rok - uchwała Nr XIV/ 84/ 07,
4/ w sprawie oświadczeń dotyczących pracy lub słuŜby
w organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami
od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. – uchwała
Nr XIV/ 85/ 07.
Na wniosek Wójta Gminy Czorsztyn z porządku obrad został
wycofany projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nagród dla nauczycieli,
dla których organem prowadzącym jest gmina z uwagi na
brak uzgodnień ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Czorsztynie i kontrowersje z nim związane.
II. XV sesja Rady Gminy Czorsztyn została zwołana na
dzień 28 grudnia 2007 r. W sesji uczestniczyło 13 radnych na
ustawową liczbę 15 radnych. W trakcie obrad przyjęto następujące projekty uchwał:
1/ zmiany w budŜecie Gminy Czorsztyn na 2007 rok uchwała Nr XV/ 86/ 07
2/ wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego - uchwała Nr XV/ 87/ 07
3/ ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków bytowych pochodzących
z gospodarstw domowych - uchwała Nr XV/ 88/ 07
4/ ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Czorsztyn - uchwała Nr XV/ 89/ 07
5/ program współpracy Gminy Czorsztyn z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008 - uchwała Nr XV/ 90/
07
6/ harmonogram do Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Czorsztyn do 2013 roku - uchwała Nr
XV/ 91/ 07
Uchwały Rady Gminy Czorsztyn są zamieszczone na
stronie internetowej www.czorsztyn.pl - BIP oraz dostępne w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.
Kolejna XVI, zwyczajna, sesja Rady Gminy Czorsztyn
odbędzie się w dniu 28.01.2008 r. (poniedziałek, o godz.
1000). Głównym punktem sesji będzie przyjęcie budŜetu
Gminy Czorsztyn na 2008 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Sporz: K.G.

UCHWAŁA Nr XV/ 88/ 07
Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków bytowych pochodzących
z gospodarstw domowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póŜn.

zm.) oraz art.24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. z 2006
r. Dz. U. Nr 123 poz.858), na wniosek Wójta Gminy Czorsztyn po
zaopiniowaniu przez Komisję Administracyjno-BudŜetowej i Rozwoju
Gospodarczego, Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala dopłatę z budŜetu gminy do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków
bytowych, pochodzących z gospodarstwa domowego, w wysokości
1,70 zł netto, w ilości nie większej niŜ 12m3 miesięcznie.
Do podanej w ust. 1 dopłaty doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Dopłatę ustala się na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008
roku.
§ 2.
Dopłata, o której mowa w § 1 ust. 1 będzie przekazywana na konto
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Nowym Targu po przedłoŜeniu przez Spółkę faktury VAT za faktycznie
odprowadzone ścieki pochodzące z gospodarstw domowych, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Nowym
Targu jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób
umoŜliwiający określenie ilości odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od
1 stycznia 2008 r., podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń na
terenie Gminy Czorsztyn.
UCHWAŁA Nr XV/ 89/ 07
Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych
stałych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. z 2001roku
Dz. U. Nr142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. Nr. 132 poz. 622 z 1997 roku z późn. zm. oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywny i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) na wniosek
Wójta Gminy Czorsztyn, po zaopiniowaniu przez Komisję Administracyjno – BudŜetową i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Gospodarki
Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Rada
Gminy Czorsztyn u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych niesegregowanych zebranych z nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy
Czorsztyn w wysokości 9,80 zł netto miesięcznie.
Ustalona stawka wymieniona w ust. 1 obejmuje odbiór jednego worka
lub pojemnika na odpady stałe o pojemności 110 litrów.
Ustala się górną stawkę opłat za usuwanie odpadów komunalnych
stałych niesegregowanych z nieruchomości posiadających znormalizowane kontenery w wysokości 110,00 zł netto za 1 m3..
Ustala się górną stawkę opłat za opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Czorsztyn dla mieszkańców Gminy w wysokości 49,00 zł netto za
1 kurs oraz dla pozostałych zleceniodawców w wysokości 60,00 zł netto
za 1 kurs, obejmujący odcinek od nieruchomości do punktu zrzutu
nieczystości.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/236/06 Rady Gminy Czorsztyn z/s w
Maniowach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunalnych stałych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Czorsztyn.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czorsztyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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