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OFICJALNIE OTWARTA
Przy pięknej, słonecznej
pogodzie, dobrych humorach i muzyce kwintetu Filharmonii Dolnośląskiej 22 stycznia 2011
roku dokonano oficjalnego otwarcia nowej kolei linowej na Szrenicę.
„Karkonosz Ekspress”,
ku uciesze narciarzy z całej Polski, działa już od połowy grudnia. Nowa sześcioosobowa kanapa to
najnowocześniejsza tego
typu kolej liniowa w Polsce. Dzięki niej miłośnicy
dwóch desek mogą korzystać z nartostrad na Szrenicy tak długo jak im kondycja pozwoli,
bez zbędnych przerw w kolejce. Jak obliczono, w sprzyjających okolicznościach
pogodowych, Lolobrygidę (najdłuższą
nartostradę w Polsce) w ciągu dwóch godzin można pokonać ośmiokrotnie.
Uroczystość otwarcia poprowadził
Henryk Sytner dziennikarz Programu
Trzeciego Polskiego Radia. Oficjalnego
przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele firm Arlbreger Bergbahnen AG:dr
Walter Thöny i Alfred Greiderer, Sudetów
Lift Andrzej Kucharczyk, burmistrz
Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński i
Starosta Jeleniogórski Jacek Włodyga.
„Karkonosz - Ekspress” został również
poświęcony przez jego ekscelencję Ks.
Biskupa Stefana Cichego.
Jak powiedział dr Walter Thöny: „... Jesteśmy dumni, że wybudowaliśmy na stokach Karkonoszy jeden z najnowocześniejszych wyciągów w Europie”...
Norbert Benderer z firmy Doppelmayer Austria dodał „... nie dość , że wyciąg niczym nie ustępuje najnowocześniejszym kolejom linowym, to dodatkowo
został postawiony w bardzo krótkim czasie. Prace budowlane trwały bowiem od
połowy lipca do początków grudnia. W

dodatku mieliśmy po drodze kilka utrudnień jak olbrzymie skały, których nie ruszaliśmy ze względu na walory przyrodnicze...”.
O przyrodzie, a właściwie o jej ochronie, mówił również burmistrz Szklarskiej
Poręby. ...”Nikomu tak bardzo nie zależy
na ochronie przyrody jak tutejszym mieszkańcom . Są oni bowiem pod codziennym
urokiem Karkonoszy. Tego piękna nie
chcą zniszczyć ani ze względu na siebie,
ani ze względu na gości, którzy oprócz aktywnego wypoczynku pragną obcowania
z niesamowitym krajobrazem i przyrodą
Karkonoszy...”.
W granicach zdrowego kompromisu,
między oczekiwaniami narciarzy a miłośnikami niezmienionej przyrody, planowane są więc nowe inwestycje na Szrenicy. Już w tym roku powstanie nowe
ujęcie wody na Hali Szrenickiej, co umożliwi naśnieżanie w wyższych partiach gór.
Poszerzone zostaną nartostrady FIS i
Lolobrygida oraz Śnieżynka. W następnych latach planowana jest modernizacja
dotychczas działającego wyciągu krzesełkowego.
Uroczystości otwarcia towarzyszyło
wiele atrakcji. Narciarze, którzy chcieli

sprawdzić swe umiejętności
mogli wziąć udział w Pucharze Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym.
Tego dnia przewidziano
również inne atrakcje, jak chociażby pokazy „free stylingu”
w kajakarstwie. Dwóch nieustraszonych zawodników z
Karkonoskiego Klubu Kajakarskiego dało popis możliwości jakie daje pływanie kajakiem.
W lodowatej wodzie, w stawie nieopodal dolnej stacji
wyciągu na Szrenicę, można
było zobaczyć wyskoki z
wody, kołowrotki, a nawet,
choć trudno w to uwierzyć, stanie w wodzie z kajakiem prostopadle ustawionym
do tafli wody.
Mrożącego krew zimna nie bali się
również strażacy z OSP w Szklarskiej Porębie, którzy zaprezentowali sposoby wyciągania człowieka spod lodu. Dodać tu
tylko należy, że na powierzchni wody
było około - 6 st. Celcjusza.
Dzięki Szkole Górskiej Wyrypa, można
było również spróbować pod okiem instruktora marszów na rakietach śnieżnych, a także ślizgów na nartach skiturowych.
Wydarzenie było relacjonowane przez
liczne media. Programy z wejściami na
żywo miały w tym czasie TVN, TVP oraz
Radio Wrocław i Program III PR. (AK)

W NUMERZE
E-urząd

str. 2

Z sali sądowej

str. 3

Zmiany w SP1

str. 4

Sobowtóry 2011

str. 5

Uchwała śmieciowa

str. 6

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 4 lutego 2011 nr 2/11 (62)

NOWE PLANY MIEJSCOWE
17 stycznia odbyła się publiczna dyskusja nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Armii
Krajowej (ul. Armii Krajowej, Oficerska,
11 Listopada, Górna). Zgłoszone uwagi i
wnioski będą teraz rozpatrywane przez
twórców planu.

Tymczasem Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Polany Jakuszyckiej. Ma to związek z rozbudową infrastruktury narciarskiej niezbędnej, aby w tym ośrodku można było

E-URZąD
Z dniem 1 stycznia zarządzeniem Burmistrza dokonane zostały zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. Mają one na celu racjonalizację i
zmniejszenie zatrudnienia oraz podniesienie poziomu i jakości obsługi klientów
Urzędu. Wprowadzony został elektroniczny obieg dokumentów, który docelowo
ma być systemem podstawowym. System
tradycyjny - papierowy będzie pomocni-

czym. Rok 2011 jest okresem dostosowawczym do wprowadzenia informatyzacji podmiotów administracji publicznej.
Zmienione w tym zakresie zostały przepisy
Kodeksu Postępowania Administracyjnego polegające na potwierdzaniu dokumentów (decyzji administracyjnych) cyfrowym podpisem kwalifikowanym,
instrukcja kancelaryjna i zasady archiwizacji dokumentów. Oznacza to, że pisma do

przeprowadzać zawody biatholonowe
rangi Pucharu Świata. W tym celu potrzebna jest m.in. przebudowa strzelnicy,
budowa stadionu narciarskiego, większego zaplecza techniczno-sanitarnego i
innych rozwiązań parkingowych.

urzędu można kierować drogą elektroniczną. Celowi temu służy elektroniczna
skrzynka podawcza ESP zamieszczona na
dolnym pasku miejskiej strony internetowej. Można stąd pobrać formularze wniosków i załatwić sprawę przez Internet. Wymaga to jednak posiadania przez klienta
certyfikowanego podpisu elektronicznego.
Taki też ma być obieg dokumentów w samym urzędzie i pomiędzy organami administracji publicznej (gmina – powiat,
gmina – powiatowy nadzór budowlany i
inne). System komputerowy będzie automatycznie wyłapywać i wskazywać
sprawy, które nie zostały załatwione w
ustawowym terminie. (red)

KSWIK NOWE WłADZE?
Z początkiem lutego spółka KSWiK
ma nowego prezesa. Komisja konkursowa i Rada Nadzorcza wyłoniła, a następnie powołała na to stanowisko Jerzego
Grygorcewicza, który dotychczas był
wójtem w gminie Janowice Wielkie. Wybór nowego prezesa odbył się bez udziału
przedstawiciela Szklarskiej Poręby. Miasto wcześniej, jako udziałowiec, zaskarżyło bowiem uchwałę Rady Nadzorczej,
odwołującej poprzedniego prezesa Stanisława Dziedzica. Zdaniem Szklarskiej
Poręby uchwała ta była podjęta z naruszeniem Kodeksu Spółek Handlowych i
dobrych obyczajów. Jeśli więc Szklarska
Poręba skarży uchwałę odwołującą poprzedniego prezesa, to konsekwentnie
przedstawiciel miasta nie mógł się zgodzić
na wybór nowego szefa zarządu spółki
wodociągowej.
Do dzisiaj nie znane są też przyczyny,
2

dla których Rada Nadzorcza głosami Kowar, Mysłakowic, i Podgórzyna odwołała
Stanisława Dziedzica. Zdaniem Szklarskiej Poręby były to przyczyny niemerytoryczne, a leżące w problemach finansowych z jakimi ci udziałowcy będą musieli
się zmierzyć w najbliższych miesiącach.
21 stycznia, na wniosek Burmistrza
Szklarskiej Poręby, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poświęcone głównie sytuacji ekonomicznej
i bezpieczeństwu finansowemu Spółki
KSWiK. Inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna została już ukończona, ale nie
jest jeszcze rozliczona. Spółka ma czas do
końca lutego na to, aby zapłacić wszystkie faktury za roboty oraz złożyć sprawozdanie, tzw. Raport Końcowy. Dopiero na tej podstawie rozliczona zostanie
dotacja unijna. Tymczasem KSWiK nie
ma pieniędzy na zapłacenie ostatnich fak-

tur. W sumie brakuje prawie 4 mln złotych. To nie jest wielka kwota biorąc pod
uwagę całą inwestycję, której wartość
sięgała 200 mln złotych. Niedobory w kasie spółki wynikają z różnych przyczyn,
z których głównymi są zmiany projektowe
oraz różnice kursowe euro w trakcie realizacji inwestycji.
Aby unijna dotacja nie przepadła,
KSWiK musi zapłacić wszystkie zaległe
faktury. Banki nie chcą udzielać dalszych
kredytów. Dlatego wspólnicy muszą podjąć decyzję o dokapitalizowaniu spółki.
Najwięcej dopłacić będą musiały Mysłakowice i Szklarska Poręba bo w tych gminach zakres prac budowlanych był największy.
Rada Miasta rozpoczęła dyskusję na
ten temat podczas ostatniej sesji. Jednak
decyzja o podjęciu uchwały w tej sprawie
została przeniesiona na 10 lutego.
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Z SALI SąDOWEJ
Przed sądem gospodarczym w Legnicy rozpoczął
się kolejny proces w sprawie
zwrotu pieniędzy za nakłady,
które spółka „Prestomax”
miała rzekomo ponieść w
związku z dzierżawą budynku
OKO III. Słowo „rzekomo”
jest tu całkiem na miejscu, bo
likwidator innej firmy utrzymuje, że remonty były wykonane znacznie wcześniej,
przez zlikwidowane już
przedsiębiorstwo państwowe
z Żagania. W grudniu ub.
roku, przed tym samym sądem, zapadł już wyrok w tej samej sprawie.
Wówczas spółka „Prestomax” domagała
się od miasta 100 tysięcy złotych. Teraz
chce zwrotu jeszcze 700 tysięcy złotych.
Przypominając w pewnym uproszczeniu historię sporu, należy cofnąć się do
końca lat 80 ubiegłego stulecia, kiedy to
trzy budynki (wówczas znane pod nazwami Jutrzenka I, II, III) „należały” do
Funduszu Wczasów Pracowniczych. Budynki te FWP oddał w dzierżawę Przedsiębiorstwu Państwowemu „Modernbud”
z Żagania. Jak wynika z zeznań świadków
i dokumentów, to właśnie to przedsiębiorstwo prowadziło remonty w obiektach
(zwłaszcza w Jutrzence III obecnie Oko
III). Później jednak w niewyjaśnionych do
końca okolicznościach przedsiębiorstwo
„Modernbud” utraciło posiadanie „Jutrzenki III”, a budynki wydzierżawiła prywatna spółka, dziś występująca pod nazwą
„Prestomax”, w których urządziła klinikę
„Wzrok”. W sprawie tej bardzo istotne
jest, że FWP wydzierżawił budynki dla
„Prestomax” mimo, że były one przedmiotem komunalizacji na rzecz miasta.
„Prestomax” podobno od razu zaczął remontować budynki. Przy czym likwidator
przedsiębiorstwa „Modernbud” twierdzi,
że większość tych remontów została już
wykonana znacznie wcześniej.
Komunalizacja, zgodnie z intencją
ustawy, wyposażała gminy w majątek,
którego wcześniej nie miały i miała nieodpłatny charakter. Nabycie mienia następowało „z mocy prawa” z dniem 27
maja 1990 r. jednak wymagało potwierdzenia decyzją wojewody. Wobec komunalizowanego na rzecz miasta mienia państwowego, zwanego „poefwupowskim”,
decyzja taka została wydana w marcu
1992 r. Po uprawomocnieniu się tej decyzji miasto powinno fizycznie przejąć prze-

kazane przez Urząd Wojewódzki budynki.
Tak się jednak nie stało. Skomunalizowany
majątek nie został przejęty, a dotychczasowi Dzierżawcy nadal prowadzili w nich
działalność płacąc czynsz (choć nie wiadomo dokładnie w jakiej wysokości) do
kasy FWP a nie do kasy miasta (!?).
Skomunalizowany majątek miasto
przejęło dopiero w kwietniu 1993, a
więc po roku! Po komunalizacji, mimo,
że miała ona nieodpłatny charakter, miasto rozliczyło się z FWP za wszystkie remonty, naprawy, utrzymanie i inne nakłady poniesione na te obiekty. Przy
czym, jak na to wskazują fakty, tak naprawdę, komunalizacja służyła przede
wszystkim FWP a nie miastu Szklarska
Poręba, umożliwiając mu pozbycie się
niechcianych obiektów i „pozostawieniu
sobie” najlepszych budynków. Otóż w ramach rozliczeń dokonanych pomiędzy
FWP a miastem, FWP zachowało takie
obiekty, jak: „Bożena”, „Krokus”,
„Halny”, „Zdrowie” oraz „Jaś i Małgosia”
natomiast miasto przejęło pozostałe budynki wraz lokatorami albo dzierżawcami.
Z dokumentów wynika, że po komunalizacji miasto rozliczyło nakłady z
FWP, jakie zostały poniesione na te budynki do końca roku 1993. Dzierżawca
Jutrzenki III (sprzed komunalizacji),
zgodnie z umową jaką zawarł z FWP,
miał prawo do zwrotu nakładów i w
momencie wypowiedzenia mu umowy
powinien zażądać od FWP zwrotu pieniędzy. Tego jednak nie zrobił.
Mimo, że do komunalizacji doszło w
1992 roku, budynki fizycznie przejęto
dopiero w 1993 roku, aby po upływie kolejnego roku zawrzeć z dzierżawcami
nowe umowy (01.06.1994r.) . W umowach
tych pojawił się zapis o rozwiązaniu poprzednich umów z FWP. W tym momen-

cie dzierżawcy powinni wystąpić do FWP o zwrot pieniędzy za remonty. Nie zrobili
tego, bo jak twierdzą niektórzy
świadkowie, była taka umowa,
że miasto zwróci im te pieniądze. Nikt jednak tej umowy do
tej pory nie widział, a Rada
Miasta nie podejmowała w tej
sprawie uchwały.
Bardzo zastanawiające
jest to, że Spółka „Prestomax” dzierżawiąc trzy budynki od FWP, opłacała
czynsz w wysokości 61 mln
starych złotych. Po komunalizacji i przejęciu tych budynków
przez miasto, ówczesne władze podjęły
decyzję, że spółka będzie płacić czynsz
w wysokości zaledwie 16 mln starych
złotych (plus VAT). Dlaczego postanowiono tak drastycznie zmniejszyć wysokość czynszu? Podczas ostatniej rozprawy w legnickim Sądzie Okręgowym
okazało się, że ówczesne władze miasta
w ten sposób postanowiły uwzględnić
nakłady finansowe, jakie dzierżawca
tych obiektów poniósł za czasów ich
dzierżawy od FWP! Z zeznań świadka
w tej sprawie wynika więc, że budżet
miasta zapłacił za nakłady już dwukrotnie. Pierwszy raz rozliczając nakłady z FWP po komunalizacji, a drugi
raz, zawierając nową umowę dzierżawy, w której czynsz zmalał niemal o
75%.
Dzisiaj przed sądami gospodarczymi
toczą się sprawy, w których były dzierżawca Jutrzenek (obecnie Oko I, II,III) domaga się od miasta zwrotu pieniędzy za
remonty. Domaga się zwrotu za remonty,
które przeprowadził w czasach, gdy majątek był w posiadaniu FWP i na podstawie podpisanej z FWP umowy! Domaga
się pieniędzy, mimo, że obniżono mu
czynsz o 3/4, aby te nakłady rozliczyć.
Pytanie dlaczego „Prestomax” nie domagał się wcześniej pieniędzy od istniejącego wciąż jeszcze FWP pozostaje bez
odpowiedzi. Jeśli Sąd uzna racje „Prestomaxu” i nakaże miastu zapłacić mu za
remonty otrzymanych nieodpłatnie od
Skarbu Państwa obiektów „Jutrzenek”, to
Szklarska Poręba, czyli wszyscy mieszkańcy zapłacą za to samo już po raz
trzeci. Należy jednak wierzyć w mądrość
sądów, które już w tej sprawie raz przyznały rację Miastu.
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ZMIANY W SP1
W trybie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej
Porębie wyłoniona została Joanna Skrzycka,
która uzyskała pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Przed nową dyrektor stoi kilka wyzwań.
Po pierwsze na ukończeniu jest budowa sali
gimnastycznej z zapleczem. Na sali wkrótce
pojawią się niewielkie trybuny. Jest to efekt

porozumienia z wykonawcą, który przygotuje podstawy konstrukcji. Miasto dokupi
siedziska. Szkoła realizuje społeczny projekt
dzienników regionalnych pn. „Szkoła bez
przemocy” , w który zaangażowana jest cała
społeczność szkoły, a więc rodzice, uczniowie i nauczyciele. Przedsięwzięciu patronuje
Prezydent Rzeczypospolitej, a honorowym
ambasadorem jest Tomasz Majewski –

DWORZEC DLA MIASTA

OBWODNICA SIĘ ODDALA
Cięcia budżetowe na szczeblu rządowym oddalają w czasie budowę obwodnicy
Szklarskiej Porębiy. Ministerstwo Infrastruktury szukając oszczędności w wysokości12 mld złotych zrezygnowało z budowy setek dróg krajowych, w tym między
innym S3 do Lubawki.
To oznacza, że wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy miasta nie został

uwzględniony w „Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2008-2012” oraz w perspektywie finansowej do 2018. Samorząd
jednak będzie nadal stosować wszelkie dostępne środki lobbingu na rzecz budowy obwodnicy.
Na początku stycznia wpłynęła do Urzędu
Miasta informacja od Adama Giersza Ministra Sportu i Turystyki o poparciu wniosku
Burmistrza Szklarskiej Poręby o wykonanie

mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.
4 stycznia zauważone zostały pęknięcia
w przestrzeni klatki schodowej i stropu na
łączeniu starej i nowej części budynku wykonanej już przeszło 5 lat temu. Ekspertyza
nie wykazała zagrożenia. Na linii pęknięć
zostały założone plomby celem monitorowania stanu budynku. Wszystko jednak
wskazuje, że coś zawiodło podczas budowy
nowej części szkoły. Dalsze obserwacje i badania wykażą, czy były to błędy projektowe,
czy też złe wykonanie. (red)
W połowie stycznia odbyło się spotkanie
burmistrza z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia dworca kolejowego Szklarska
Poręba Górna. Uzgodniono tok prac zgodny
z nowymi przepisami. Nieruchomość może
być przejęta pod warunkiem, że samorząd
będzie prowadził obsługę ruchu pasażerskiego. Oznacza to, że miasto będzie musiało
utrzymywać część dworca dla potrzeb PKP,
czyli utrzymywać kasy biletowe, poczekalnie i perony.
Władze miasta podkreślają, że nie zamierzają likwidować dworca. Co więcej,
jego obszar zostanie rozbudowany o nowe
funkcje. Projekt zakłada, że w tym miejscu
utworzony zostanie przystanek końcowy
dla komunikacji autobusowej. (red)
obwodnicy Szklarskiej Poręby w celu nadania przedsięwzięciu rangi specjalnego znaczenia w kontekście przyznania miastu
prawa organizacji zawodów w ramach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Minister potwierdził wielkie znaczenie jakie
przykłada do rozwoju turystyki w naszym regionie, która jest priorytetowym zadaniem
ujętym w rządowym dokumencie o nazwie
„Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”
przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 26
września 2008 roku.

OSTATNIE
ZAPORY
Ostatnie zapory graniczne runęły w trakcie przygotowań do Międzynarodowego
Narciarskiego „Biegu bez granic”, Harrachov – Szklarska Poręba.
Pan Roman Klimek z Lokalnej Organizacji Turystycznej i zarazem współorganizator „Biegu bez granic”, razem z kierownikiem referatu promocji Harrachova Panem
Martinem Soukup złożyli stare zapory graniczne. Umożliwili tym samym Stowarzyszeniu „Bieg Piastów” przygotowanie narciarskiej trasy biegowej prowadzącej z
Harrachova do Szklarskiej Poręby.
4
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SOBOWTÓRY 2011
1500 zł zabrano podczas Charytatywnego Balu Przebierańców jaki odbył się 8
stycznia w Szklarskiej Porębie. Bawiono się
po hasłem „Sobowtóry”. Podobne bale w
karnawale odbywają się od czterech lat. Ich
organizatorem jest Partnerstwo Wspólnie dla
Szklarskiej Poręby. Co roku dochód przeznaczany jest na cele społeczne, w tym pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Szklarskiej Poręby.
Jak czytamy w liście nadesłanym przez
Panią Elżbietę Pawłowską: “... Tą szczytną
ideę wsparli swą obecnością reprezentanci
samorządu, placówek oświatowych i służby
zdrowia, przedstawiciele sektora gospodarki
i organizacji pozarządowych. Członków

Partnerstwa niezmiernie cieszy także obecność gości z różnych rejonów Polski, którzy
już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym spotkaniu. Zabawa
trwała niemalże do białego
rana, choć dla niektórych i ta
pora wydawała się zbyt wczesna by udać się na spoczynek… Impreza nie byłaby tak
udana gdyby nie przychylność
Dyrekcji OSW „Olimp” oraz
wsparcie Towarzystwa Izerskiego sponsorującego ośmioosobowy zespół „Szeslost” z
Czech – za wszelką udzieloną
pomoc wszystkim zaangażowanym w imieniu Partnerstwa
serdecznie dziękuję”.

Partnerstwo Wspólnie dla Szklarskiej Poręby nadal prowadzi zbiórkę pieniędzy m.in.
poprzez sprzedaż płyt ze zdjęciami z balu.

PRE WORLD UPHILL TROPHY
26 lutego na Szrenicy będzie miało miejsce wydarzenie sportowe w narciarstwie biegowym. To nie jest błąd. Narciarze biegowi
będą podbiegać nartostradami Puchatek i
Śnieżynka na Halę Szrenicką, z której zjadą
łącznikami do nartostrady Lolobrygida i
dalej w dół do Szklarskiej Poręby. Trasa
biegu liczy 8 km i jest sprawdzianem przed
przyszłorocznymi zawodami Pucharu Świata
w Szklarskiej Porębie.
15 stycznia trasę sprawdzali przedstawiciele FIS. Jorg Capol dyrektor Międzynarodowej federacji Narciarskiej pokonał dystans
wraz z Tomaszem Kałużnym. Zajęło im to 50
minut. Trasa zdaniem Capola jest interesująca.
Impreza 26 lutego ma być dla Szklarskiej
Poręby sprawdzianem organizacyjnym. Na
tej podstawie będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące miejsca organizowania zawodów Pucharu Świata: czy będzie to Szrenica czy też jednak Polana Jakuszycka, a
może oba te miejsca. Bo trzeba przypomnieć,
że w kalendarzu FIS, Szklarska Poręba jest
zaplanowana na 18 i 19 lutego 2012.
Organizacją zawodów 26 lutego, a także

Pucharu Świata, zajmuje się powołana właśnie w tym celu spółka „Sport Szklarska Poręba”. Jej zadaniem jest nie tylko organizacja imprez, ale znalezienie sponsorów,
obsługa medialna i promocja. Dlatego przedstawiciele spółki na początku stycznia odwiedzili m.in. Zakopane. Ta miejscowość ma
największe doświadczenie w Polsce w organizacji zawodów narciarskiego Pucharu
Świata. Tam również organizacją zawodów
w skokach narciarskich zajmuje się powołana w tym celu spółka celowa.
Odbył się też wyjazd studyjny do Val Di
Fiemme oraz Liberca, gdzie organizowane
były zawody Pucharu Świata w narciarstwie
biegowym. Głównym zadaniem podczas
wyjazdów było zapoznanie się z organizacją imprezy pod kątem obsługi mediów, sędziów, organizacja wolontariatu, wizualizacja zawodów i cała sfera logistyczna:
parkingi, dojazd, informacja, toalety itp.
Zmagania 26 lutego nazwane zostały
PRE WORLD UPHILL TROPHY. Start zaplanowano na godzinę 8.30 rano. To oznacza,
że w godzinach przedpołudniowych będą

MOZAIKA DO CZYTANIA
Kulturalnie, sportowo, aktywnie, amatorsko, na wesoło tak można opisać nową
gazetkę wydawana przez MOKSiAL.
MOZAIKA bo tak właśnie nazywa się
czasopismo będzie wydawane raz w miesiącu na początek w 300 egzemplarzach i
oczywiście bezpłatnie. Sam tytuł nawiązuje do ośrodka kultury, który kiedyś funkcjonował w naszym mieście. Nazwa świetnie pasuje również do charakteru działań
obecnego Ośrodka. Zawiera wszystkie ele-
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menty składowe działalności MOKSiAL-u
a zatem: kultura, sport i aktywność lokalna.
Miesięcznik ma profil kulturalno – sportowy
i zamieszczane w nim informacje dotyczą tej
sfery, ale nie tylko…
W Mozaice pojawią się smaczki z zagadnień historii naszego miasta, wywiady z
artystami ze świata muzyki, filmu i sportu.
W gazetce znajdziemy stałe rubryki grup
związanych z Ośrodkiem m.in. Eksploracyjnego Klubu Górskiego - EKG. Pojawi się

ograniczenia na nartostradach SkiAreny
Szrenica. Najszybciej uruchomiona zostanie
nartostrada Puchatek, później Śnieżynka, a
następnie dopiero po zjechaniu ostatniego zawodnika dopuszczona do użytkowania będzie nartostrada Lolobrygida. Z tego też powodu wyciąg Karkonosz-Ekpress zostanie
uruchomiony nieco później niż zwykle. Prosimy o poinformowanie o tym przebywających w pensjonatach i hotelach narciarzy.
Przepraszamy też za utrudnienia i liczymy na
wyrozumiałość. Chodzi przecież nie tylko o
zawody Pucharu Świata, ale także o promocję Polski na całym świecie.
Utrudnienia będą dotyczyły nie tylko
uprawiania narciarstwa zjazdowego, ale dojazdu pod Szrenicę. Mimo to zapraszamy kibiców z trąbkami, dzwonkami, chorągiewkami. Kibice na trasie są bardzo wskazani,
ponieważ to jest jeden z ważniejszych elementów oceny FIS. Tak więc od nas mieszkańców, w dużej mierze zależy późniejsza
ocena Szklarskiej Poręby.
Arkadiusz Wichniak
prezes zarządu
rubryka „Dzieciaki i Spółka”, gdzie autorami
tekstów są młodzi dziennikarze, ćwiczący
swoje pióro na moksialowych warsztatach
dziennikarskich. Aktualne wydarzenia, pomysły, projekty, relacje z imprez to wszystko
znajdziemy w zakładce MOKSiAL nadaje.
Dla mieszkańców przeznaczona jest rubryka „Fota miesiąca” – najlepsza z nadesłanych przez mieszkańców fotografia znajdzie się w numerze pisma. Nie zapomnij
skorzystać z reklamy w Mozaice. Koszt zamieszczenia ogłoszenia to jedyne 50 zł/mc. Pokaż się w Mozaice.
Zachęcamy do czytania!
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UCHWAłA śMIECIOWA
Rada Miasta podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę zmieniającą wcześniejszą
uchwałę w sprawie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Szklarska
Poręba. Poniżej publikujemy tekst jednolity całej uchwały. Fragmenty zmienione zostały wytłuszczone.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Szklarska Poręba.
§2
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, przedsiębiorców
świadczących usługi w zakresie utrzymania
czystości i porządku, osoby przebywające
czasowo na terenie Miasta Szklarska Poręba, jednostki użytkujące tereny służące
komunikacji publicznej oraz wszystkich
korzystających z terenów będących własnością gminy.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenach nieruchomości i w miejscach
publicznych
§3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do utrzymania na ich terenie porządku,
czystości oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego, poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych;
2) utrzymanie urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z
2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
4) dbanie o czystość i estetykę ścian budynków i ogrodzeń, w szczególności poprzez usuwanie z nich plakatów, reklam,
ogłoszeń, napisów i rysunków;
5) niezwłoczne uprzątnięcie śniegu, lodu,
błota i innych zanieczyszczeń z chodników lub części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego bezpośrednio przylegających do granicy
nieruchomości, poprzez:
a) odgarnięcie śniegu i lodu na skraj
chodnika, w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na
jezdnię,
b) podjęcie działań likwidujących lub co
najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów, należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich
użycia,
c) odgarnięcie śniegu z jezdni, który
spadł bezpośrednio z dachu nieruchomości, na skraj chodnika, w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych lub
pojazdów;
6) usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu,
stwarzających zagrożenie dla przechodniów;
7) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
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8) likwidowanie uciążliwych chwastów, a w
szczególności niedopuszczenie do rozsiewania rośliny pn. Barszcz Sosnowskiego.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych
zanieczyszczeń powinno odbywać się codziennie do godz. 7.00 rano, a w razie wystąpienia w godzinach późniejszych opadów
śniegu – w miarę możliwości niezwłocznie
po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeb.
3. Utrzymanie nieruchomości, o których
mowa w pkt. 5 w sezonie zimowym, może
być prowadzone z zastosowaniem piasku,
innego kruszywa naturalnego lub środków
chemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 października
2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane
na drogach publicznych oraz na ulicach i
placach (Dz.U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960).
4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, terenach służących komunikacji publicznej i innych, nie wymienionych w pkt. 5 regulują przepisy art. 5 ust.
2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
5. Zabrania się spalania na terenie posesji oraz w piecach odpadów, w szczególności:
- opon,
- opakowań z tworzyw sztucznych,
- zużytych ubrań,
- obuwia, itp.
powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji
Rozdział 3
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§4
1. Zezwala się na mycie i naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją, na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod
warunkiem, że miejsca do przeprowadzania
tych czynności spełniać będą wymagania
określone w § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zm.).
2. Mycie i naprawy pojazdów, mogą być
przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia
wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Powstałe odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów
komunalnych
i nieczystości ciekłych
§5
1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do
80 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110l,
120l, 240l, 1100l;
3) worki z logo przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów od 80l do 2500l;
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa
dla obsługi, podczas opróżniania i dla
osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania

do urządzeń załadowczych pojazdów,
2) spełniać wymagania Polskich Norm: PNEN840-1:1997, PN-EN840-2:1997, PNEN840-3:1999,PN-EN840-4, PN-EN8405:1999,
PNEN840-6:1999,
PN-EN12574-1:2002,
PN-EN125742:2002, PN-EN12574-3:2002, EN13071,
PN-M-49010:1996, PN-M-49011:1996,
PN-M-49012:1999.
3. Dopuszcza się stosowanie pojemników,
innych od wymienionych w ust. 1 stanowiących dotychczasowe wyposażenie nieruchomości, pod warunkiem, że spełniają
wymagania określone w ust. 2, a ich liczba
– wymagania określone w ust. 4.
4. Liczba pojemników powinna zapewnić
ich nieprzeciążanie, a do jej określenia
przyjmuje się następujące średnie ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych w
przeliczeniu na jeden tydzień :
1) 30 l na każda osobę w gospodarstwie domowym,
2) 3 l na każdego ucznia i studenta w szkołach wszelkiego typu,
3) 3 l na każde dziecko w przedszkolach i
żłobkach,
4) 20l na jedno łóżko w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych,
szpitalach, domach opieki, itp.
5) 5 l na każdy m2 prowadzonej działalności handlowej, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 110 l ,
6) 10 l na każde miejsce konsumpcyjne w
lokalu gastronomicznym,
dotyczy również miejsc w tzw. ogródkach
na zewnątrz lokalu,
7) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt handlowy poza lokalem,
8) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt uliczny szybkiej
konsumpcji
9) 40 l na każde miejsce kempingowe (dotyczy sezonu letniego)
10) 10 l na każdą zatrudnioną osobę.
5. Ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
6. Mieszkańcy miasta mają możliwość selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz nieopakowaniowych z papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali w
ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki o następujących kolorach:
1) niebieski – na papier i tekturę,
2) zielony – na szkło kolorowe i bezbarwne,
3) żółty (lub pojemnik siatkowy) – na tworzywa sztuczne oraz metale.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w zakresie oraz na zasadach ustalonych w umowie handlowej, zawartej z podmiotem uprawnionym od ich
odbioru.
8. Właściciele nieruchomości, przy wykonywaniu obowiązku, o którym mowa w
ust. 7 zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odrębne pojemniki lub worki
do selektywnego gromadzenia odpadów .
§6
1. Miejsca publiczne takie jak: drogi, ciągi
handlowo – usługowe, przestanki autobusowe, parki, skwery, place zabaw są przez
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji
publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
1) odległości pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych nie może

przekraczać 50 m;
2) odległości pomiędzy koszami rozstawionymi na terenie parków, skwerów, placów zabaw nie może przekraczać 30 m;
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma
– w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
4) na peronach odległość pomiędzy koszami
nie może przekraczać 30 m.
2. Sposób rozmieszczenia koszy ulicznych
w miejscach wymienionych w ust. 1 nie
może powodować
utrudnień w ruchu
ulicznym i kołowym.
§7
1. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności
120l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w
imprezie, jeśli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy liczby te
należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej;
2) zwarcia umowy podmiotami uprawnionymi do dostarczania pojemników i szaletów oraz ich opróżniania;
3) oczyszczenia terenu bezpośrednio po
zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
§8
1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
powinny spełniać wymagania techniczne i
lokalizacyjne określone w § 22, 23 i 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr
75, poz. 690 z późn. zm.).
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na
odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego do ich odbioru
bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
oraz błota.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymania pojemników na odpady w czystości, w dobrym stanie technicznym oraz
ich okresowego dezynfekowania. Obowiązki te mogą być wykonywane przez podmiot uprawniony.
5. Właściciele nieruchomości, na terenie
których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne mogą kompostować
te odpady, a następnie wykorzystywać na
własne potrzeby w granicach nieruchomości. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza
urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych
przepisów.
6. Odpady z remontów, prowadzonych we
własnym zakresie, gromadzone są w wyznaczonych miejscach w odrębnie nieruchomości, w workach lub kontenerach wynajętych od uprawnionego do ich odbioru
przedsiębiorcy.
c.d.str. 7
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C.D. UCHWAłA śMIECIOWA
7. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w
wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie
i umożliwiający łatwy dostęp uprawionego
do ich odbioru przedsiębiorcy.
8. Przeterminowane leki należy przekazywać
do aptek uczestniczących w ich zbiórce.
9. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane
wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające przeszkolonych pracowników,
wykonujące prace w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie działalności w wyniku której
powstają odpady niebezpieczne. Usunięte
elementy azbestowe powinny być składowane na składowisku przygotowanym do
tego celu.
10. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia
nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne i lokalizacyjne określone
w § 34,35,36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
11. Szczelny zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób
umożliwiające dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich
opróżniania.
Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych
§9
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
- w celu umożliwienia przygotowania treści
umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący
działalności gospodarcza są zobowiązani - w
celu przygotowania umowy, do podania
upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów
komunalnych informacji umożliwiających
obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.
4. Właściciele nieruchomości, którzy nie są
podłączeni do kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do podpisania z podmiotem
uprawnionym do odbioru nieczystości ciekłych umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżniania osadnika
oczyszczali przydomowej.
5. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz za opróżnianie
zbiornika bezodpływowego lub osadnika
oczyszczalni przydomowej właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres 2 lat.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do udzielania informacji związanych z
usuwaniem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie i Straży Miejskiej w Szklarskiej
Porębie oraz przedstawienia do wglądu aktualnych dowodów wnoszenia opłat, o których mowa w ust.5.
§ 10
1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości
odpadów komunalnych, powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia
ilości odpadów komunalnych, właściciel

nieruchomości zgłasza ten fakt firmie świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów,
w celu ustalenia warunków ich odbioru.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu
przedsiębiorcy uprawnionemu do świadczenia tej usługi .
4. Odpady wielkogabarytowe, poremontowe, roślinne oraz niebezpieczne odbierane
są na indywidualne zgłoszenia właścicieli
nieruchomości.
§ 11
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) z pojemników na odpady niesegregowane
– wg potrzeb lecz nie rzadziej niż co drugi
dzień;
2) z pojemników na odpady segregowane –
wg potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz w
tygodniu.
Rozdział 6
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania
§ 12
Maksymalny dopuszczalny do składowania
poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Szklarskiej Poręby określa się, przyjmując za podstawę docelowe
ilości odpadów biodegradowanych dopuszczonych do składowania, wynoszące:
1020 Mg - w roku 2008,
960 Mg - w roku 2009,
900 Mg - w roku 2010,
600 Mg – w roku 2013,
420 Mg – w roku 2020
oraz udział przedsiębiorcy w rynku usług w
roku poprzednim, stanowiący iloraz masy
niesegregowanych odpadów komunalnych
odbieranych przez przedsiębiorcę i łącznej
masy tych odpadów odbieranych z terenu
Miasta Szklarska Poręba w danym roku.

nych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) lub
zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy,
pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad jego zachowaniem,
2) nie wprowadzania psów na teren placów
zabaw i piaskownic dla dzieci,
3) nie wprowadzania psów do budynków
użyteczności publicznej i obsługi ludności,
w szczególności do urzędów, zakładów
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół
i placówek wychowawczych, placówek
kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy
psów przewodników,
4) zabezpieczenia przed wydostaniem się
psa z terenu nieruchomości.
5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników,
6) opłacania podatku od psa,
7) szczepienia psa ( posiadanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu).
2. Szczepienia ochronne psów określają odrębne przepisy.
3. Zasady przewożenia zwierząt środkami
komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.
§ 16
Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w
lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 17
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym
zwierzętom. Szczegółowe zasady określa
art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr
236, poz. 2008 ze zm.).

Rozdział 7
Inne wymagania wynikające z gminnego
planu gospodarki odpadami
§ 13
Zebrane na terenie Miasta Szklarska Poręba
odpady:
1) niesegregowane, które nie mogą być poddane odzyskowi,
2) niesegregowane nadające się do odzysku,
3) roślinne,
4) z selektywnej zbiórki ,
5) wielkogabarytowe,
6) z remontów
należy przekazywać do Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich,
ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice.
Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe
§ 14
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe
dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 15
1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu
rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-

Rozdział 9
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18
1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób,
króliki i pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, za
wyjątkiem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach
inwentarskich.
2. Dopuszcza się możliwość chowu królików, drobiu i innego ptactwa domowego
w przydomowych ogródkach w istniejących zabudowaniach gospodarczych dla
własnych potrzeb, po uzyskaniu zgody
właściciela nieruchomości, wspólnoty
mieszkaniowej, bądź podmiotu działającego w imieniu właściciela.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie
dotyczy utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych, wynikających z zarejestrowanej działalności i
stanowiących źródło utrzymania posiadaczy zwierząt.
§ 19
1. Zezwala się na chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej w strefie przedmieść, w
zabudowie jednorodzinnej.
2. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich zobowiązany jest do:

1) gromadzenia i usuwania powstających
w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, w tym
zwłaszcza z wymogami niniejszego regulaminu;
2) niepowodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości, dróg oraz wód powierzch-niowych i podziemnych;
3) niepowodowanie przez prowadzony
chów i hodowlę wobec innych osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości
lub nieruchomości sąsiednich, uciążliwości
takich jak hałas, odory;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 20
1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, tereny chowu, hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.
2. Wydaliny zwierząt, obornik, gnojowica, odpady i inne nieczystości pochodzące z chowu i hodowli, gromadzone
poza pomieszczeniami dla zwierząt, powinny być składowane w miejscach o
nieprzepuszczalnym podłożu zgodnie z
§34-36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z późn. zm.), przy czym ww. miejsca składowania winny być usytuowane w na
tyle dużej odległości od skupisk ludzkich
i granic od nieruchomości sąsiednich,
aby nie powodowało to uciążliwości dla
otoczenia.
3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich
musza być ogrodzone siatką drucianą
lub w inny sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
4. Właściciel lub użytkownik zwierząt
gospodarskich wykorzystywanych do
wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez
zwierzęta”.
Rozdział 10
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21
Właściciel nieruchomości położonej na obszarze Miasta Szklarska Poręba zobowiązany jest do przeprowadzania corocznej deratyzacji nieruchomości w terminach:
1) wiosennym: od 1 marca do 30 kwietnia,
2) jesiennym: od 1 października do 30 listopada.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 22
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 23
Tracą moc:
1) Uchwała Nr VII/87/03 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porębie z dnia 25 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy,
2) Uchwała Nr VIII/94/03 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/87/03
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia
25 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskieg
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DZIKIE FOTO
Karkonoski Park Narodowy i Agencja
ZEGART zapraszają do obejrzenia wystawy "Fotografia Dzikiej Przyrody Wildlife Photographer of the Year 2010"
Wystawa jest pokonkursową prezentacją najlepszych na świecie fotograficznych przedstawień natury, najbardziej
prestiżowego konkursu. Przedsięwzięcie

organizują rokrocznie - od 1964 r. dwie brytyjskie instytucje, szczycące się
swoimi dokonaniami w odkrywaniu, propagowaniu i ochronie rozmaitości życia na
Ziemi - Muzeum Historii Naturalnej w
Londynie i BBC Wildlife Magazine.
Przedstawiane tutaj prace wybrano
spośród ponad 31 tys. zdjęć (niemal wy-

Szklarska Poręba widziana
oczyma jej mieszkańców jest tematem wystawy fotograficznej
jaką od 27 stycznia można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Wystawione prace wykonane
zostały podczas zajęć Koła Fotograficznego zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Zdolna
Dolna w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego
przez Urząd Miasta Szklarska
Poręba.
Na zajęcia przez trzy miesiące
uczęszczało 15 osób. W większości byli to początkujący fotograficy. W arkana sztuki wprowadzał ich Tomasz Drozdowski.
Uczestnicy zajęć postanowili dalej zgłębiać sztukę robienia fotografii. Tym razem za własne
środki kontynuując spotkania w
ramach koła fotograficznego.
Na wystawie można obejrzeć
około 30 prac. Później zdjęcia
wystawiane zostaną w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN i w Jeleniej Górze.

łącznie cyfrowych), nadesłanych przez
ponad 3 tys. fotografów, z 83 krajów. Wystawa, poprzez prezentację wybitnych fotografii, ukazuje wspaniałość, dramaturgię i rozmaitość życia na Ziemi oraz
inspiruje coraz to nowe pokolenia do
tworzenia wizjonerskich i pełnych ekspresji fotograficznych interpretacji Natury.
Obecna edycja konkursu obejmowała
aż 16 kategorii (w tym po raz pierwszy fotoreportaż) i 2 nagrody specjalne. Na wystawę składają się wyłącznie fotografie nagrodzone i wyróżnione w tych grupach.
Wystawę można zwiedzać w okresie
03-27.02.2011 r. Zwiedzających zapraszamy od wtorku do niedzieli w godz.
9:00 - 15:00
Więcej informacji o wystawie i konkursie Wildlife Photographer of the Year
oraz formularz zgłoszeniowy otrzymać
można, odwiedzając stronę internetową
www.nhm.ac.uk/wildphoto
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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