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Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych 
WAŁCZ 2017

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR

CZERWIEC

29.06.2017
godz. 17.30

Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych
 w Koszalinie

Sala widowiskowa Klub Garnizonowy 

30.06.2017
godz. 12.00

14.00
18.00

Święto Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W
Msza Św. w Kościele pw. Św. Mikołaja

Uroczystości Wojskowe
Koncert zespołu Żuki

Promenada Jeziora Raduń Jednostka 
Wojskowa  4094
Gmina Miejska 

Wałcz

LIPIEC

7-9.07.2017 Festiwal Dwóch Jezior Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultu-
ry, Gmina Miejska Wałcz, 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Stowarzyszenia 
Miłośników Wody Drako, 
PZW koło Wałcz Miasto, 

WOPR, Majtki

09.07.2017
godz.15.00

Koncert Piosenki Żołnierskiej – zespół El-Fuego Grupa Warowna Cegielnia Skansen Grupy Warownej 
Cegielnia

9.07.2017
godz.11.00

Uroczystość odnowienia partnerstwa 
Wałcz – Werne

Wałcz – Bad Essen
Poranek Muzyczny

Muzeum Ziemi Wałeckiej Gmina Miejska Wałcz

14.07.2017 Kino na Trawie Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury

15.07.2017 VII Wałecki
Bieg Filmowy

MOSIR/ Trasa wokół jeziora 
Raduń

Gmina Miejska Wałcz, 
Fundacja Biegam Bo Lubię, 

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji

21.07.2017 Kino na Trawie Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury

23.07.2017 III Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora MZW Strzelnica LOK Skansen Grupy Warownej 
Cegielnia

28.07.2017 Kino na Trawie Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury

29.07.2017 Spotkania Ekologiczne
 Płetwonurków 

Jezioro Zamkowe Klubu Płetwonurków 
MARES 

z Koszalina

28.07.-06.08. 
2017

Ogólnopolski festiwal Piłki Siatkowej Wałcz 2017 ZSM Nr 1, Dolne Miasto UKS Volley 

SIERPIEŃ

04.08.2017 Kino na Trawie Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury

11.08.2017 Kino na Trawie Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury

14-15.08.2017
START 

14.08.2015 
godz.9.00

V Rajd Szlakiem Fortyfikacji Ziemi Wałeckiej – 
prezentacja filmów rajdowych

Grupa Warowna Cegielnia Skansen Grupy Warownej 
Cegielnia

26.08.2017
godz.17.00

Zakończenie Lata
Koncerty:

Proletaryat
Sztywny Pal Azji

Róże Europy
Zabawa nocna z DJ

Promenada Jeziora Raduń Wałeckie Centrum Kultury, 
Gmina Miejska Wałcz
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Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

Szanowni Państwo!
Przed Państwem kolejny numer Informatora Wałeckiego, w którym 
znajdziecie wiele informacji o bieżących sprawach naszego miasta. 
Polecam wszystkie artykuły, a szczególnie informację Skarbnika Mia-
sta o wykonaniu budżetu za 2016 r - to dobre dane ekonomiczne dla 
Wałcza, jego stabilizacji fi nansowej i przyszłości. Wszystkim wykonaw-
com budżetu składam serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w 
jego realizację.

Dobra przyszłość dla Wałcza to także informacje o realizacji kontraktu 
samorządowego, który wchodzi w decydującą fazę, a informację o zawartych w nim zadaniach 
znajdziecie Państwo także w naszym kwartalniku. 

Ten numer Informatora ukaże się tuż przed wakacjami. Wszyscy czekamy na trochę wolnego i 
dlatego Urząd Miasta i jego instytucje oraz organizacje pozarządowe wspólnie przygotowały 
bardzo bogatą ofertę spędzenia wolnego czasu w mieście. Serdecznie Państwa zapraszam już 
dziś na wszystkie wałeckie imprezy kulturalno- rekreacyjne.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego wszystkim uczniom i wychowan-
kom życzę dobrych i bardzo dobrych ocen na świadectwach, a także słodkiego leniuchowania i 
wypoczynku na wakacjach. Nauczycielom zaś dziękuję za Wasz trud i pracę włożona w rozwój 
najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Życzę wszystkim Państwu pięknego lata, dużo słońca i radości.

MIESZKANIA CHRONIONE
Burmistrz Mia-
sta Wałcz we 
współpracy z 
Towarzystwem 
Budownictwa 
Społecznego 
w Wałczu, Śro-
dowiskowym 
Domem Samo-
pomocy w Wał-
czu i Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu przystąpił do prac 
związanych z przygotowaniem dwóch mieszkań chronio-
nych i mieszkania treningowego z przeznaczeniem głównie 
dla osób będących pod opieką Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Wałczu.  Przygotowana została nieruchomość 
przy ul. Kilińszczaków, która będzie zaadoptowana na ten cel. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia Miasto zamierza sko-
rzystać ze wsparcia fi nansowego ze środków unijnych i w tym 
celu wystąpi z wnioskiem o dofi nansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygo-
towującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, 
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie 
chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowa-
nia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004r. „osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, 
wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga 
całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 
psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w ro-
zumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 
nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypo-
spolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy może być przyznany pobyt w 
mieszkaniu chronionym. „

Autor: Katarzyna Pyka, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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BUDŻET MIASTA

Płać kartą w Urzędzie

Budżet Miasta Wałcz w zakresie realizacji dochodów wykonano 
w 103,25%  (realizacja była wyższa o 19,71 % od wykonania w 
2015r.).

Dochody bieżące wykonane zostały w 102,06% planowanej 
wielkości i były wyższe o 19,67% od wykonanych w 2015 r.) 
oraz stanowiły 92,94% ogólnej kwoty dochodów. Dochody 
majątkowe wykonane zostały w 122,02% planu (były wyższe o 
20,25% od uzyskanych w 2015 r.) oraz stanowiły 7,06% ogólnej 
kwoty dochodów.

Budżet w zakresie realizacji wydatków wykonany został w wy-
sokości 95,59% planu. Wydatki związane z działalnością bie-
żącą zrealizowano w 96,82% planu (były wyższe o 22,21% od 
wykonania 2015 r.). Wydatki majątkowe wykonano w 82,35% 
planowanej wielkości (były wyższe o 111,47% od wykonania 
2015 r.). W roku 2015 na inwestycje przeznaczono 3,1 mln zł, w 
roku 2016 6,6 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 95,72% kwoty zrealizowanych 
dochodów majątkowych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane 
z działalnością bieżącą wyniosły 92,72%, natomiast wydatki 
majątkowe stanowiły 7,28%.

Rok 2016 – Miasto zamknęło nadwyżką dochodów nad wydat-
kami budżetu w wysokości 7 mln zł.

W roku 2016 wystąpiła korzystna relacja zrównoważenia części 
operacyjnej wykonanego budżetu. Dodatnia różnica pomię-
dzy dochodami a wydatkami bieżącymi stanowiła nadwyżkę 
operacyjną w wysokości 6,7 mln zł.

Oznacza to, że gospodarka fi nansowa prowadzona była z 
zachowaniem dyscypliny fi nansowej obowiązującej jed-
nostki samorządu terytorialnego i zawartej w art. 242 ust. 
2 ustawy o fi nansach publicznych.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 
31.12.2016r stanowi 23,1%, a wielkość spłat rat kredytów wraz 
z odsetkami  5,68% uzyskanych dochodów budżetowych ogó-
łem – tym samym wskaźniki te są znacznie poniżej obowiązu-

jących do końca 2013r. ustawowych mierników /odpowiednio 
60% i 15%/.

Przypomnieć należy, że w roku 2012 wskaźniki te kształtowały 
się na poziomie 60% i 15%, czyli w wartościach krytycznych, co 
stanowiło realne zagrożenie wdrożenia programu naprawcze-
go gospodarki fi nansowej Miasta.

Kredyty 
aciągnięte

Spłata
 kredytów

Zadłużenie 
w tys. zł

2008 3 000 2 248 7 440 
2009 10 800 2 066 16 174 
2010 13 800 3 354 26 620 
2011 12 400 4 290 34 730 
2012 13 500 8 748 39 482 
2013 0 8 702 30 780 
2014 0 840 29 940 
2015 0 2 510 27 430 
2016 0 4 870 22 560 

Zadłużenie w latach 2008-2016 
kształtowało się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałcz za 2016r. 
wraz z informacją o stanie mienia – zostało w dniu 24 kwietnia 
br. pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, tj. organ nadzorczy.

W dniu 6 czerwca br. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Wałcz ocenił, że Burmistrz  Miasta realizując zadania 
związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą  legal-
ności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w tym 
zakresie.

Autor: Rafał Fischer, Skarbnik Miasta Wałcz

Oprócz płat-
ności doko-
n y w a n y c h 
gotówką w 
kasie urzędu, 

opłacania należności poprzez Internet, przed mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Wałcz pojawiła się jeszcze jedna możliwość 
dokonywania wpłat na rzecz gminy. Od 22 maja  2017 roku 

przy stanowisku kasowym pojawił się bowiem terminal płat-
niczy, z którego każdy mieszkaniec może skorzystać. Płacący 
kartą nie płaci prowizji. Płatności można dokonać również w 
formie zbliżeniowej.
Przyjmując płatności od mieszkańców Urząd będzie akcepto-
wał karty płatnicze od organizacji kart płatniczych takich jak: 
VISA I  MASTERCARD .

Autor: Joanna Kubowicz, Naczelnik Wydziału Księgowości
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Kontrakt Samorządowy – podpisujemy umowy

Bonifikaty przy zakupie gruntu

Trwająca niemal 3 
lata praca związana z 
procedurą ubiegania 
się o środki unijne w 
ramach tzw. Kontrak-
tów Samorządowych 
dobiega końca. Otrzy-
maliśmy już ofi cjalne 
potwierdzenie dofi -
nansowania projektów 

złożonych przez Miasto Wałcz.
Przypomnijmy - „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój go-
spodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację 
Kontraktu Samorządowego” to zespół 22 projektów Miasta 
Wałcz, Gminy Wałcz, Gminy i Miasta Mirosławiec, Gminy Tuczno, 
Miasta i Gminy Człopa oraz Powiatu Wałeckiego. Kontrakt opiewa 
na kwotę ponad 43 mln zł z niemal 37 mln dofi nansowaniem. 
Miasto Wałcz złożyło 9 wniosków - najwięcej ze wszystkich part-
nerów kontraktu i skorzystało z każdej dostępnej możliwości 
dofi nansowania. Wartość wszystkich projektów Miasta to kwota 
niemal 16,5 mln zł, z czego ok. 14 mln zł ma zostać sfi nansowane 
ze środków unijnych.
Przybliżamy Państwu tematykę projektów miasta:
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz” to 
projekt obejmujący uzbrojenie części terenu pomiędzy ulicami 
Kołobrzeską i Nowomiejską. W ramach zadania zostaną wykona-
ne prace polegające m.in. na budowie dróg i chodników wraz z 
oświetleniem, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie sieci 
kanalizacji deszczowej i budowie sieci wodociągowej. Wartość ca-
łego projektu opiewa na kwotę ok. 3 500 000,00 zł, z czego 85% 
zostanie dofi nansowane ze środków unijnych.
„Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy eko-
nomicznej w Wałcz” to projekt obejmujący uzbrojenie części te-
renu, znajdującego się w obrębie ul. Południowej i Strefowej. W 
ramach wnioskowanego projektu wykonane zostaną następują-
ce roboty budowlane: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa ka-
nalizacji deszczowej oraz wykonanie sieci wodociągowej. Wartość 
całego projektu opiewa na kwotę ok. 600 000,00, z czego 85% zo-
stanie dofi nansowane ze środków unijnych.
„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne” 
to projekt obejmujący wymianę 1 100 lamp oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne typu LED w mieście, co stanowi ok. 40% ca-
łości oświetlenia w mieście. Nowe lampy oświetlą ulice, chodniki, 

place, skwery, budynki użyteczności publicznej i mieszkalne. War-
tość całego projektu opiewa na niemal 2 000 000,00 zł, z czego 
85% zostanie dofi nansowane ze środków unijnych.
„Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny” to projekt 
obejmujący wymianę 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej 
o normach spalania Euro VI. Wartość całego projektu opiewa na 
kwotę niemal 5 500 000,00 zł, z czego 85% zostanie dofi nansowa-
ne ze środków unijnych.
Wszystkie projekty oświatowe ukierunkowane są na doskonale-
nie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie m.in. technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk mate-
matyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do 
wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 
Szkoły w ramach projektów zostaną wyposażone w sprzęt dydak-
tyczny, zakupione zostaną pomoce naukowe, odbędzie się szereg 
szkoleń i zajęć dodatkowych, czy też spotkań ze specjalistami w 
zakresie np. doradztwa zawodowego.
Łącznie projekty szkół opiewają na kwotę 1 943 386,64 zł, z czego 
1 444 713,67 pochodzić będzie ze środków unijnych.
„Mama i tata do pracy wraca” – utworzenie żłobka na terenie 
miasta Wałcz to projekt, którego głównym celem jest powrót na 
rynek pracy 10 osób z terenu Miasta Wałcz, które sprawują opiekę 
nad dziećmi poprzez stworzenie i funkcjonowanie przez co naj-
mniej 2 lata  żłobka zapewniającego opiekę dla 20 dzieci do lat 3. 

Autor: Edyta Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
i Funduszy Pomocowych

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że z dniem 27 maja 2017r. 
weszła w życie uchwała nr VII/SXXXIII/222/17  Rady Miasta 
Wałcz z 25 kwietnia 2017r., zmieniająca uchwałę z 2014r. w 
sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz,   któ-
ra wprowadza możliwość zastosowania 90% bonifi katy przy 
zakupie gruntu gminnego lub w przypadku oddania go w 
użytkowanie wieczyste, dla działek niespełniających wymo-
gów działki budowlanej. Oznacza to, że istnieje możliwość 
wykupu od gminy np. podwórek przyległych do nieruchomo-
ści zabudowanej, wydzielonej po obrysie budynku, dojść do 

budynków, wąskich fragmentów gruntu przylegających do 
nieruchomości, dla polepszenia jej funkcjonowania, za 10% 
jej wartości. Właściciele nieruchomości, chcący skorzystać z tej 
bonifi katy, mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Bur-
mistrza Miasta Wałcz o wykup takiego gruntu lub o oddanie 
go w użytkowanie wieczyste. W przypadku współwłaścicieli 
wniosek należy złożyć wspólnie. Informacji na ten temat udzie-
la Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz 
pokój 116 lub pod nr telefonu 672584471 wew. 28 
Autor: Katarzyna Pyka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami
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ZŁOTE GODY

Podsumowanie projektu 
pt. Wydawanie żywności dla mieszkańców 

Wałcza

Nowe stawki za czynsz

W ubiegły piątek w murach wałeckiego Ratusza po raz kolej-
ny w tym roku odbyła się wyjątkowa  uroczystość. Cztery pary 
małżeńskie:
Państwo
Anna  i Rajmund Żybortowie
Anna  i Rainer Romańczykowie 
Zofi a i Feliks Szturo 
Krystyna i Jarosław Kokolusowie
obchodziły Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pozycia małżeń-
skiego.
Z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Jubi-
latom  odznaczenia w postaci medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Aktu dekoracji dokonała Burmistrz Miasta Wałcz 
Bogusława Towalewska, która przekazała dostojnym małżon-

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, 
lecz po czasie jej trwania”.

R. Poulet

kom słowa uznania za godne, wspólne życie rodzinne, stano-
wiące  piękny przykład dla młodych ludzi.
Szczególnie miłym upominkiem był występ muzyczny w wy-
konaniu utalentowanych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Wałczu, przygotowany  przez Panią Małgorzatę Pomagalską i 
Pana  Karola Solarskiego. Po ofi cjalnej części uroczystości przy-
szedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampa-
na z pięknie odśpiewanym „Sto lat”.
Uroczystosć przygotowała i prowadziła Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Ewa Spychalska.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgo-
dzie i wzajemnej miłości.

Autor: Anna Wiśniewska, Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Kończy się kolejny  rok realizacji przez Gminę 
Miejską Wałcz oraz Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  Oddział Rejonowy w 
Wałczu zadania z zakresu dystrybucji artykułów 
spożywczych dla osób najbardziej potrzebu-

jących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowe 
2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym realizowanego w Podprogramie 2016.
Trwający od września 2016  podprogram oprócz dystrybucji arty-
kułów spożywczych, owoców i warzyw realizuje też działania w 
ramach środków towarzyszących. Były to  mi.in warsztaty ekono-
miczne i kulinarne dla osób odbierających żywność, w trakcie któ-
rych uczestnicy nie tylko uczyli się gotować „ coś z niczego” ale rów-
nież nabywali umiejętności zarządzania budżetem domowym.   W 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyły się 4 takie warsztaty, 
w których uczestniczyło 35 osób. Od początku trwania podprogra-
mu  nasi mieszkańcy ( 759 osób) otrzymali  3 9100kg żywności oraz 
2800 kg jabłek i 3500 kg marchwi.  Następny podprogram rusza we 
wrześniu 2017 i wymagane będą nowe skierowania z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wszelkich informacji udziela MOPS w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, 
TEL. 67 258 0065 e-mail: kancelaria@mopswalcz.pl.   

Autor: Anna Gródka, 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  i Oświaty

W dniu 2 maja 2017r. weszło w ży-
cie zarządzenie Burmistrza Miasta 
Wałcz nr 0050.1.65.2017, w którym 
określone zostały nowe stawki za 
czynsz w lokalach stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Wałcz. 
Ustalono stawkę bazową czynszu 
za 1 m2  powierzchni użytkowej 
lokalu mieszkalnego w wysokości 
2,95  zł. Stawka ta ulega podwyż-
szeniu lub obniżeniu w zależności 
od położenia budynku, w którym 
znajduje się mieszkanie, usytu-
owania mieszkania w budynku, 
wieku budynku, wyposażenia 

technicznego mieszkania (instalacja c.o.,  ogrzewanie etażowe, in-
stalacja gazowa, elektryczna, ciepłej wody użytkowej, domofon), 
wykonanych napraw i remontów w budynku, podnajmu mieszka-
nia, itp.
Stawkę czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i 
pomieszczeń tymczasowych ustalono w wysokości 1,14 zł. Szcze-
gółowe informacje na ten temat można uzyskać w Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu.

Autor: Katarzyna Pyka,
Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami
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KARTA SENIORA

W trosce o dobro mieszkańców Wałcza 
- rozpoczynamy realizację projektu 

„Przemoc bez tajemnic”

W związku z  realizacją Pro-
gramu Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej 
na lata 2014-2020 „Region 
dla Rodziny” pragniemy po-

informować, iż podpisaliśmy Porozumienia Partnerskie, dzięki 
któremu Seniorzy oraz Rodziny z terenu Województwa Za-
chodniopomorskiego będą mogli korzystać z ulg oferowanych 
przez naszych partnerów programu. 
Z przyjemnością informujemy, iż do naszego Programu dołą-
czyli :
-  Sklep Meblowy P.H. EXPERT - Firma Meble Franaszek rozpo-
częła działalność w 1998 r. Obecnie prowadzi sprzedaż me-
bli i artykułów wyposażania wnętrz w 8 salonach. Obsługuje 
Klientów z regionu, a także z terenu całej Polski. Salony Mebli 
Franaszek wyróżnia zespół doświadczonych, profesjonalnych i 
miłych sprzedawców, na których pracy opiera się działalność 
przedsiębiorstwa. Salon i Studio mebli kuchennych w Wałczu 

należą do sieci sprzedaży Black Red White. Dla naszych miesz-
kańców posiadających Kartę Seniora i Kartę Rodziny salon me-
blowy oferuję  5% zniżkę na cały asortyment. 
- Wałeckie Centrum Kultury- dla posiadaczy kart  oferuje 10% 
zniżki na wszystkie imprezy organizowane przez WCK oraz na 
bilety wstępu do Kina „Tęcza” z wyłączeniem imprez zewnętrz-
nych. 

Program wspierający seniorów i duże rodziny cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem w naszym mieście. Do tej pory z Za-
chodniopomorskiej Karty Seniora korzysta 140 osób. Jeste-
śmy na dobrej drodze pozyskania kolejnych partnerów, którzy 
chcieliby poprzez swoje usługi wesprzeć naszych wałeckich 
seniorów i duże rodziny. 
Zapraszamy do składania wniosków. Wszelkie informacje na 
temat Karty i Programu można uzyskać w Wydziale Spraw Spo-
łecznych i Oświaty Urzędu Miasta Wałcz, tel. 67 258 44 71 w. 57.   

Autor: Anna Gródka, 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Oświaty

Gmina Miejska Wałcz złożyła ofertę w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie na realizację 
zadania publicznego (projekt) w ra-
mach Programu Osłonowego „Wspie-
ranie Jednostek Samorządu Teryto-

rialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie” na co otrzymała dofi nansowanie w wysokości 33.300 
zł. Łącznie projekt opiewa na kwotę 50.000 zł. Środki własne 
na realizację zadania publicznego zabezpieczono z budżetu 
miasta.
Projekt Gminy Miejskiej Wałcz zatytułowany „Przemoc bez ta-
jemnic” realizowany będzie w okresie czerwiec -grudzień 2017 
rok przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu.  
Celem projektu są działania profi laktyczne mające na celu pod-
niesienie świadomości społecznej mieszkańców miasta Wałcza 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
Projekt kierowany jest do osób młodych, starszych, niepełno-
sprawnych, rodzin, w tym ofi ar i sprawców przemocy. Celem 
jest również dotarcie do szerszego grona społeczności lokal-
nej, która była, jest lub będzie świadkiem przemocy domowej.
W ramach projektu będą prowadzone badania w celu stworze-
nia raportu „GRUP RYZYKA”, który zobrazuje skalę przemocy w 
rodzinie na terenie Wałcza. Bardzo prosimy wszystkich miesz-
kańców o włączenie się do akcji wypełniania anonimowych 
ankiet służących badaniu skali zjawiska przemocy w rodzinie 
(wszelkie informacje na stronie Gminy Miejskiej Wałcz). Wyda-
ny również zostanie „Poradnik Świadomego Rodzica - z dala 

od przemocy”.  Poradnik będzie  zawierał nowoczesne meto-
dy wychowawcze, pozwalające uniknąć przemocy w rodzinie 
oraz przyczyni się do rozwoju umiejętności wychowawczych 
rodziców.  
Realizacja projektu „Przemoc bez tajemnic” przewiduje zajęcia 
dla dzieci, młodzieży, rodziców, osób starszych i niepełnospraw-
nych z wykładowcami tj. psycholog, funkcjonariusz Policji, ku-
rator Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Prokurator. Tematyka 
zajęć to: zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami płynącymi z 
przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy, 
jak należy zapobiegać powielaniu złych wzorców rodzinnych 
i środowiskowych, jak nabywać umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach kryzysowych, przemoc wśród różnych grup spo-
łecznych w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
W ramach działań promujących realizowany projekt odbędą 
się dwa festyny rodzinne. Na pierwszy z nich zapraszamy już w 
dniach 7-9 lipca 2017 roku w ramach Festiwalu Dwóch Jezior. 
Ogłoszony zostanie także konkurs dla dzieci i młodzieży, któ-
rego rozstrzygnięcie nastąpi na konferencji podsumowującej 
realizację projektu w grudniu 2017 roku. 
Uruchomiona zostanie również zakładka internetowa, zaty-
tułowana  Projekt „Przemoc bez tajemnic”, na której zamiesz-
czane będą bieżące informacje na temat realizacji projektu tj. 
miejsca, terminy spotkań, wykładów, festynów itp. 

ZAPRASZAMY  !!!!!

Autor: Beata Narodowska, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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INWESTYCJE W MIEŚCIE
Wartość zadań inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania w 
bieżącym roku przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta wynosi ok. 
13,5 mln zł. Największy zakres i wartość stanowią zadania związane z 
budową i remontami dróg miejskich ok. 5 mln zł. oraz inwestycja pro-
wadzona w ramach partnerstwa publiczno prywatnego ( budowa 
dróg na os. Piastowskim, budowa drogi  w ul. Brackiej i Sienkiewicza), 
której wartość wynosi ok. 4 mln zł. Na pozostałe zadania o wartości 
ok. 4 mln zł składają się przedsięwzięcia związane z realizacją budżetu 
obywatelskiego, uzbrojenie stref inwestycyjnych, wykonanie pomo-
stów na jez. Zamkowym i  Raduń i inne. 
Szczegółowy i aktualny wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych 
na 2017 rok  wraz z ich kosztami zawiera załącznik nr 2 do uchwały nr 
VII/SXXXII/220/17 z  04.04.2017 ( ewentualnie tutaj wstawić link).
Obecnie trwają intensywne prace budowlane na zadaniach doty-
czących budowy i  remontów dróg miejskich, z których część zosta-
nie zakończona do końca czerwca , tj. remont ul. Chłodnej, budowa 
parkingu przy ul. Robotniczej. Natomiast zakończono już wykonanie 
ścieżki rowerowej przy ul. Ciasnej (w ramach budżetu obywatelskie-
go). Zgodnie z założonym harmonogramem postępują prace na ul. 
Żeromskiego. Oprócz widocznych w mieście prac budowlanych trwa-
ją również intensywne prace projektowe  dla zadań inwestycyjnych, 

Zadanie: Ścieżka rowerowa - ul. Ciasna – budżet obywatelski.

Zadanie: Relaksacyjny plac zabaw - SP Nr 1 (budżet obywatelski). 

Zadanie: Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka – realizowane w 
formule Partnerstwa Publiczno-PrywatnegoZadanie: Zielona siłownia Zatorze II (budżet obywatelski) 

z których część będzie realizowana jeszcze w tym roku a pozostałe 
stanowią przygotowanie do realizacji zadań na lata następne.

Autor: Waldemar Lechnik, 
Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz
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Zadanie: Drogi osiedlowe i infrastruktura: os. Piastowskie – kontynu-
owane są roboty kanalizacyjne – sieć deszczowa i sanitarna.

Zadanie: Budowa parkingu dla samochodów osobowych, przy ul. Ro-
botniczej w Wałczu.
Prace nawierzchniowe zmierzają ku końcowi. Wykonano odwodnie-
nie parkingu oraz ułożono instalację elektryczną wraz z fundamenta-
mi pod nowe oświetlenie. 

Zadanie: ul. Sądowa - odcinek od Kościuszkowców do ul. Wąskiej

Zadanie: Chłodna odc. Od budynku nr 32 do naw. bitumicznej

Zadanie: ul. Żeromskiego od nr. 25 do zjazdu na os. Batorego 



10

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2017 – 2018
Zabudowa wielorodzinna

Rok
Miesiąc

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Dni

2017
9 9 6 4 1 27 24 21 19 16 14

29

2018
11 8 8 5 5 2 26 23 20 18 15 13

28

Rok
Miesiąc

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Dni

2017
2 2 27 25 22 20 17 14 12 9 7

30

2018
4 1 1 26 24 21 19 16 13 11 8 6

29

Rok
Miesiąc

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Dni

2017
16 16 13 11 8 6 3 28 26 23 21

31

2018
18 15 15 12 10 7 5 2 27 25 22 20

30

Rok
Miesiąc

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Dni

2017
23 23 20 18 17 13 10 7 5 2 28

30

2018
25 22 22 19 17 14 12 9 6 4 3 27

29

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, Bracka, Jasna, Miła, Obrońców Westerplatte, Osiedle Dolne Miasto, Sienkiewicza, Zamkowa

3 Maja, Al. Marszałka J. Piłsudskiego, Bankowa, Chopina, Chrząstkowo, Kilińskiego, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kościuszkowców, Królowej Ja-
dwigi, Ks. Bolesława Domańskiego, Leśna, Nowomiejska, gen. Leopolda Okulickiego, Osiedle Moje Marzenie, Piastowska,  Plac Wolności, Ponia-
towskiego, Robotnicza, Rzeczna, Spokojna, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Tęczowa 

1 Maja, Ciasna, Emilii Plater, Kaszubska, Kilińszczaków, Kościelna, Kościuszki, Mazowiecka, Orla, Papieża Jana XXIII, Pocztowa,
Przedmiejska, Sądowa, Wąska, Wronia, Aleja Tysiąclecia nr 9-11-13-15, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 14, 14A, 14B, 16, 16A, 16B, 18
Wojska Polskiego nr 7-9-11, 13-15-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-31-33-35, 37, 39, 43, 45, 55, 57

Bydgoska, Chełmińska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Południowa, Aleja Tysiąclecia nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5, 7, Wojska Polskiego nr 8, 10, 12, 12A, 
14, 14A, 18, 20A, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 40-42, 44-46, 50, 52A, 58, 60, 62, 63, 63A, 64, 65-67, 66, 68, 69-71-73-75, 75A, 75B, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 89, 91, 93

Wystawiamy: stare meble, sprzęt AGD i RTV, opony.
Odpady należy wystawiać do godziny 6:00 w dniu odbioru.

UWAGA: 
Poza wyznaczonymi terminami powyższe odpady należy dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów (PSZOK) - ul. Bydgoska (teren dotychczasowego składowiska), gdzie przyjmowane są nieodpłatnie
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BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ

W dniu 08 września 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz – Pl. Wolności 1, pok. nr 11 odbędzie się:

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudo-
wanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyj-
nym 5248/2 o powierzchni 12.136 m2, położonej w atrakcyjnym 
miejscu na płw. Strączno w Wałczu w bezpośrednim sąsiedztwie 
jeziora Dybrzno / Raduń. Możliwość oraz sposób zagospodarowania 
nieruchomości ustala miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Wałcz w rejonie półwyspu Strączno podjęty uchwałą 
Rady Miasta Wałcz nr VII/SVIII/42/15 z dnia 28 kwietnia 2015r. Zgodnie 
z ustaleniami planu działka usytuowana jest na terenie oznaczonym 
symbolem 1.ZN-U - zieleń krajobrazowa, zabudowa usługowa z zakre-
su turystyki, na którym dopuszcza się m.in. lokalizację hotelu, pensjo-
natu, itp. o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych i do 14m, o 
powierzchni zabudowy do 20% powierzchni działki, wraz z infrastruk-
turą. Nieruchomość znajduje się w obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierze Wałecki i Dolina Gwdy” i obszarze Natura 2000 specjalnej 
ochrony ptaków „Puszcza nad Gwdą” 
Niewielka część działki objęta jest strefą  pełnej ochrony konserwator-
skiej zabytku archeologicznego  (grodzisko) – teren ten jest wyłączony 
z zabudowy. Dojazd do nieruchomości drogą gminną od strony miej-
scowości Strączno poprzez projektowaną drogę publiczną, oznaczoną 
w planie miejscowym symbolem 5KD. Klasyfi kacja gruntu to LsIV – 
0.1549 ha, LsV – 0.0806 ha, Bz – 0.9781 ha.
Na terenie półwyspu Strączno gmina prowadzi prace związane z 
uzbrojeniem terenu w sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągową i elek-
troenergetyczną. Do czasu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się czerpanie wody ze źródeł indywidualnych, a 
odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
● cena wywoławcza nieruchomości wynosi  500.000,00 zł. (słow-

nie: pięćset tysięcy zł)
● wadium wynosi 50.000,00 zł i płatne jest gotówką, ustalona 

kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Urzędu 
Miasta Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz 
najpóźniej dnia 04 września 2017 r.

● postąpienie nie może być niższe niż 5.000,00 zł (nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), 
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT 23%. 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 
23%. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 5 lat. 
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KO1W/00008437/2 
w Sądzie Rejonowym w Wałczu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest 
obciążeń. 
Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:
● W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fi zyczne. Osoby fi -

zyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej, przed 
rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, osoby fi zyczne 
prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cy-
wilnych – umowę spółki, pełnomocnictwo do zaciągania zobowią-
zań, osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z KRS i 
aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura kapi-
tału, sposobu reprezentowania spółki i zakres umocowania pełno-
mocnika, pełnomocnictwo, oświadczenie pisemne iż dokumenty są 
aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu, dokument 
tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

● W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozu-
mieniu przepisów  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców winien w przypadkach prze-
widzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej 
przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. 
Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą jest do uzyskania 
zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli przetarg wygra, winien 

je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność 
nieruchomości pod rygorem utraty wadium.

● Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpo-
wiednim terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

● W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy 
złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu 
zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pocho-
dzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub 
złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o 
istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

● W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentu-
jącego osobę fi zyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełno-
mocnictwa upoważniającego do działania podczas całego postępo-
wania  przetargowego.

● Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny 
nabycia ustalonej w przetargu.

● Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwra-
ca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak 
nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetar-
gu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym. 

● Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organi-
zator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi  się bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organiza-
tor przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

mapka poglądowa terenu

fragment mapy planu miejscowego

dojazd od 
miejscowości 
Strączno
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● Osoby przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).

Zapraszamy do udziału w przetargu.
Autor: Katarzyna Pyka, 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

PRZETARGI TBS Jezioro Świdno zamiast 
Jeziora Zamkowego

TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 31.07.2017 r. 
o godz. 1000 odbędzie się przetarg na najem w/w lokalu o pow. 
27,40 m2, szczegóły zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta Wałcz, w siedzibie spółki przy ulicy Budowlanych 
9/2 w Wałczu i na stronie internetowej www.tbswalcz.pl

TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 19.06.2017 r. na ta-
blicy Urzędu Miasta Wałcz, TBS sp. z o.o. w Wałczu oraz na stronie 
internetowej www.tbswalcz.pl wywieszony zostanie na okres 21 dni 
wykaz  w/w  lokalu użytkowego, przeznaczonego do wynajmu. 

Wojska Polskiego 10/l.u. 1U

Kaszubska 1/l.u. 1U

● Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co 
najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci 
wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

● Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony po-
datek VAT 23%.

● Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapła-
cie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej,  

● Koszty zawarcia umowy notarialnej, odtworzenie punktów granicz-
nych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych 
rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.

● Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie 
leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiają-
cą zawarcie umowy notarialnej.

● Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać 
się z możliwością zabudowy i zagospodarowania nieruchomo-
ści w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 112 tel. 
67 – 258 44 71 w. 30 lub 44.

● Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pokój Nr 113 lub telefonicznie nr 67 – 258 44 
71 w. 30 lub 36.

● Przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemne-
go. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp 
do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, na-
bywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właściciela-
mi sieci.

W obowiązującym urzędowym wykazie nazw obiektów fi zjografi cz-
nych miejscowości w Polsce, widnieje nazwa „jezioro Świdno”, tymcza-
sem w mieście Wałcz od kilkudziesięciu lat funkcjonuje nazwa „jezioro 
Zamkowe”, co znajduje odzwierciedlenie w aktach i dokumentach 
urzędowych.  Z uwagi na powyższe konieczne jest ujednolicenie stanu 
faktycznego z prawnym.
Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fi zjografi cznych, urzędowa nazwa 
obiektu fi zjografi cznego jest ustalana, zmieniana lub znoszona na 
wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona. 
W ramach procedury zmiany nazwy obiektu fi zjografi cznego przepro-
wadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Wałcz. 
Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami 
uchwały Rady Miasta Wałcz Nr VI/sLII/310/14 z dnia 23 września 2014r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych na terenie miasta Wałcz. 
Procedura zmiany nazwy obiektu fi zjografi cznego w tym przypadku 
jeziora Świdno, będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fi zjografi cznych.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu opinii za-
rządu województwa, opinii starosty powiatowego,  Rada Miasta  Wałcz  
wystąpi z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę na-

zwy obiektu fi zjografi cz-
nego jeziora Świdno.
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców miasta 
Wałcz do  udziału w kon-
sultacjach społecznych.
Informacja o terminie 
konsultacji zostanie 
umieszczona w prasie 
lokalnej i na stronie 
Urzędu Miasta Wałcz 
www.walcz.pl.
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Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew 
z nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.

Wydział Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Śro-
dowiska Urzędu Miasta Wałcz informuje, że od dnia 17 czerwca 
2017r. właściciel działki chcąc usunąć drzewo z jej terenu  na 
cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, będzie zobo-
wiązany dokonać zgłoszenia tego zamiaru do właściwego or-
ganu:
1) w przypadku, gdy drzewo rośnie na nieruchomości objętej 

ochroną konserwatorską lub na obszarze wpisanym do re-
jestru zabytków - do Zachodniopomorskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków z siedzibą w Szczecinie  przy ul. 
Wały Chrobrego 4.

2) w pozostałych przypadkach do Burmistrza Miasta Wałcz.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa z działki sta-
nowiącej własność osoby fi zycznej, gdy wycinka nie ma 
związku z działalnością gospodarczą, nie dotyczy drzew, 
których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistne-
go, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Czytelnie podpisane zgłoszenie powinno zawierać dane oso-
bowe i adresowe zgłaszającego właściciela działki (powyższy 
obowiązek nie dotyczy działek będących w użytkowaniu 
wieczystym oraz sytuacji, gdy usunięcie drzewa ma mieć 
związek z działalnością gospodarczą), dane dotyczące nie-
ruchomości (nr działki, obręb, adres) oraz rysunek lub mapkę z 
naniesioną lokalizacją drzewa planowanego do usunięcia.

Brak podpisu pod zgłoszeniem lub skierowanie zgłoszenia 
przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości lub do 
niewłaściwego organu oznaczać będzie jego bezskutecz-
ność, co wyklucza możliwość usunięcia drzewa. W takiej 
sytuacji konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia 
zamiaru usunięcia drzewa.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunię-

cia drzewa (brak danych identyfi kujących zgła-
szającego lub działkę, lub załącznika grafi czne-
go) organ w drodze postanowienia nakładać 
będzie obowiązek jego uzupełnienia z zakre-
śleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od 
dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia 
zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa 
bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgod-
nie z obowiązkiem nałożonym w drodze po-
stanowienia, organ będzie mógł odstąpić od 
przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo 
ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie 
sprzeciw do zgłoszenia.
W terminie 21 dni od dnia wniesienia do organu 
kompletnego zgłoszenia przeprowadzone zo-
staną oględziny na działce w celu ustalenia ga-

tunków drzew i obwodów ich pni.
Do usunięcia drzewa będzie można przystąpić w sytuacji, 
gdy organ nie wniesie sprzeciwu do wycinki,  w drodze 
decyzji, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia oglę-
dzin.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania 
przesyłki w placówce pocztowej, dlatego do wspomnia-
nych 14 dni należy doliczyć kilka dni na doręczenie decyzji 
zgłaszającemu. 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 mie-
sięcy od dnia przeprowadzenia oględzin na nieruchomo-
ści, ich usunięcie będzie mogło nastąpić po dokonaniu po-
nownego zgłoszenia.
W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia, 
po dokonaniu bezskutecznego zgłoszenia lub przed upły-
wem terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, a 
także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ 
wymierzać będzie administracyjną karę pieniężną za usu-
nięcie drzewa bez zezwolenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowa-
dzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem 
zamiaru usunięcia drzewa, złożony zostanie wniosek o wy-
danie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała zwią-
zek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie re-
alizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usu-
nięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, 
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięte drzewo lub drzewa.

W razie zapytań można kontaktować się z pracownikiem Wy-
działu IMGKiŚ Urzędu Miasta Wałcz pok. nr 202, tel. 67 258  44 
71 wew. 42

Autor: Katarzyna Cybulska, 
inspektor ds. zieleni  i architektury przestrzeni, 

Wydział Infrastruktury Miejskiej, 
Gospodarki Komunalnej i Środowiska
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Wiosenne porządki 
– uporządkowałeś swój teren pamiętaj aby pozbyć się 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Straż Miejska przypomina, iż na terenie miasta Wałcz działa Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowany na terenie byłego wysypi-
ska, przy ul. Bydgoskiej ( wyjazd z miasta w kierunku Piły). 
W PSZOK-u  właściciele lub użytkownicy nieruchomości mogą NIEODPŁATNIE od-
dać odpady takie jak: 
szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne ( w tym opakowania wielomateriałowe ) i 
metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji ( w tym odpady zielone, trawa, 
liście, drobne gałęzie ), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumula-
tory, zużyte opony, odpady remontowe i rozbiórkowe oraz inne odpady, które często 
lądują na „dzikich wysypiskach śmieci”. 

Straż Miejska przypomina: 
art. 145 kw. „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Autor: Janusz Zaremba, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Wałczu
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