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MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

 
 
 

Szanowni Mieszkańcy, 
Mimo znakomitej pogody utrzymującej się w ostatnim okresie, zima zbliża się bardzo 
szybkimi krokami. A z nią liczne problemy. Prezentujemy, więc w bieżącym numerze 
biuletynu odpowiedzialnych i sposób odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta 
i gminy. Fakt istnienia trzech różnych administratorów dróg (wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych) powoduje, iż każdy z nich prowadzi własne postępowanie 
przetargowe i wyłania własnych wykonawców, co czasem powoduje denerwujący 
wszystkich brak koordynacji. Niestety Gmina nie ma wpływu na obowiązujące w kraju 
przepisy. Mam nadzieję, iż wprowadzony przez Gminę nowy sposób potwierdzania 
wykonania prac poprawi stan utrzymania dróg gminnych ku zadowoleniu nas 
wszystkich.  
Równocześnie pragnę przypomnieć, iż obowiązujące przepisy nakładają na 
właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania i utrzymania w należytym stanie 
(tak w okresie letnim jak i zimowym) nawierzchni chodników przebiegających obok 
posesji. Fakt ten niejednokrotnie lekceważony powoduje poważne utrudnienia dla 
pieszych. W najgorszym razie (wypadek) może stać się dla właściciela źródłem 
kłopotów nie tylko prawnych.  
W miesiącu październiku podjęliśmy duży wysiłek w zakresie poprawy stanu dróg 
i ciągów spacerowych w mieście i gminie. Liczę na to, iż zakończone oraz 
prowadzone prace, choć w części, ułatwią mieszkańcom i odwiedzającym naszą 
Gminę poruszanie się, a także wpłyną na jej estetykę.  

 
Burmistrz 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
Waldemar Serwiński 

 

Nowe nawierzchnie na drogach gminnych i wojewódzkich  
 

Zakończone zostały prace związane z remontami ulic: Polnej, Słonecznej, Jasnej 
pod Basztą, Nowej bocznej, Ogrodowej bocznej, Grunwaldzkiej bocznej, a także 
w Jastrzębiku i Powroźniku. Zakresy rzeczowe tych zadań były różne i obejmowały 
między innymi: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowę z kruszywa, 
nawierzchnię asfaltową, z płyt ażurowych, ułożenie korytek ściekowych, wykonanie 
przepustów i poboczy. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo - Mostowych SA Nowy Sącz za ponad 370.000 zł i „Drogbud” Podkarpacki 
Holding Budowy Dróg sp. z o.o. Strzyżów za ponad 150.000 zł, a także brygady 
pracowników zatrudnionych w tut. Urzędzie. Zakończona została budowa chodnika 
w Szczawniku. Przebudowano także chodnik oraz wejście do szkoły w Żegiestowie 
przy wsparciu finansowym PZU SA. Trwają jeszcze prace przy chodniku przy ul. 
Lipowej realizowanym wspólnie przez Gminę i Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Tenże Zarząd remontuje także nawierzchnię ul. Grunwaldzkiej na 
długości 1150 m (od kościoła w kierunku Powroźnika) oraz w Andrzejówce na 
długości 5000 m (od przystanku PKS „Ługi” do Milika). Remont obejmuje wykonanie 
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy 
materiałem kamiennym, wykonanie oznakowania poziomego za cenę 2.390.332 zł.  
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Pierwszy krok w kierunku ochrony przed wielką wodą 
 

Podjęte przez Gminę w bieżącym roku działania w zakresie ochrony Folwarku przed 
corocznymi zalewami zaowocowały wykonaniem koncepcji obwałowania rzeki 
Poprad na odcinku od mostu drogowego pod kamieniołomem do mostu kolejowego 
na Majdan. Kolejnym niezwykle ważnym krokiem było podpisanie z Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego porozumienia dotyczącego wspólnego finansowania 
dokumentacji technicznej dla ww. zadania inwestycyjnego. Zgodnie z tym 
porozumieniem w 2006 r. planowane jest finansowanie ww. dokumentacji przez 
Województwo Małopolskie w wysokości 225.000 zł i Gminę w wysokości 75.000 zł. 
Rozpoczęcie realizacji obwałowania rzeki Poprad planowane jest na 2007 r.  
 
„Jesień Popradzka” w nowym amfiteatrze 
 
Dnia 1 października 2005 r. w nowym amfiteatrze przy ul. Zdrojowej odbyła się 
„Jesień Popradzka” zorganizowana przez burmistrza oraz MGOK w Muszynie. 
Imprezę zrealizowano ze środków Unii Europejskiej oraz dzięki pomocy finansowej 
sponsora Pana Romana Nowelskiego prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno - 
Usługowego „Zdrój” w Muszynie. 
Pierwsza impreza kulturalna odbyła się jeszcze w trakcie realizacji obiektu, która 
z dnia na dzień przybliża się do finału. Uroczyste otwarcie amfiteatru planowane jest 
na miesiąc maj 2006 r.  
  
IV miejsce Muszyny w rankingu miesięcznika „Wspólnota” 
 

Rozstrzygnięty został ranking miesięcznika pisma samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” na samorząd, który wykazał się największym wysiłkiem inwestycyjnym. 
W kategorii „Małe miasta”, na 550 sklasyfikowanych gmin z całej Polski, Muszyna 
zajęła czwarte miejsce. Samorządy były klasyfikowane ze względu na wydatki 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat 
(2002-2004). W przypadku Muszyny kwota ta wyniosła 735,81 zł. Pierwsze trzy 
gminy nagrodzone zostały statuetką im. Kazimierza Wielkiego natomiast kolejne 
siedem otrzymało dyplomy. Zwycięzcy konkursu to: Krynica Morska, Frombork, 
Iłowa, Muszyna, Suraż, Podkowa Leśna, Łeba, Lubniewice, Pieńsk, Raciąż.  
W zeszłym roku Muszyna uplasowała się na piątym miejscu.  
 

Mofeta w Złockiem - unikat na skalę europejską  
 
Największa i najefektowniejsza w Polsce, a także rzadko spotykana w Europie, 
mofeta, czyli sucha ekshalacja dwutlenku węgla, znajduje się w Złockiem. Mofeta 
usytuowana jest w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego. Wypływ CO2 częściowo 
ma miejsce pod pokrywą wody i dlatego jest doskonale widoczny. W kilkunastu 
punktach, na powierzchni około 25 m2, wydobywają się nieustannie w dzień i w nocy 
różnej wielkości i ze zmienną częstotliwością bąble CO2. Na wyjątkowo atrakcyjną 
oprawę mofety w Złockiem wpływa jego otoczenie - bulgoczące rdzawożółte błoto, 
kolorystycznie kontrastujące z porastającą je intensywnie zieloną, niskopienną 
roślinnością.  
Otoczenie mofety zostało uporządkowane oraz wybudowano ciągi spacerowe 
umożliwiające zwiedzającym dokładną obserwację tego pomnika przyrody. Prace te 
wykonane zostały przez Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym 
Sączu przy wsparciu finansowym ze strony Gminy.  
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Lista wykonawców zimowego utrzymania dróg sezon 2005/2006 
 

I. Drogi gminne administrowane przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 39, 33-370 Muszyna 
tel. 4714197, 502299270  
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Rynek z wywozem śniegu, ul. Zefirka + usunięcie śniegu od strony 
chodnika, , ul. Piłsudskiego – boczna + usunięcie śniegu od strony chodnika, 
Wojkowa,   

IV 

ul. Rolanda + usunięcie śniegu od strony chodnika, ul. Nowa + usunięcie 
śniegu od strony chodnika, Złockie Osiedle, ul. Zielona + usunięcie śniegu od 
strony chodnika, ul. 21 Stycznia + usunięcie śniegu od strony chodnika, ul. 
Wąska, Krzywa, Krótka + usunięcie śniegu, ul. Basztowa + usunięcie śniegu, 
Powroźnik – Osiedle 

V 

Powroźnik k/ Króla, Powroźnik – za rzeką, Powroźnik – k/ Oczkoś, Powroźnik 
– k/ Krówczyńskiego VI 

 
 

Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard 
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 4714488, 504159916, 
504159917 
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Leśna od mostu do Majdanu IV 
Szczawnik – pole namiotowe+ usunięcie śniegu, Leluchów – Dubne, ul. 
Jasna, Słoneczna, Polna, Złockie – Kościół V 
Szczawnik – za Szczawniczkiem +Poręba, Jasieńczyk, Jastrzębik – drogi 
boczne VI 

 
 

Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska Andrzejówka 89, 33-370 Muszyna 
tel.4717179, 601073698 
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
Milik IV 
Andrzejówka Wieś, Andrzejówka Ługi, Andrzejówka Łopata, Żegiestów – 
Rusinówka, Żegiestów – Kościół V 

 

Usługi Transportowo - Rolnicze Moszczak Andrzej ul. Podgórna 1 a, 33-370 Muszyna 
tel. 4718910, 604807391 
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Leśna, ul. Podgórna, ul. Ogrodowa i Ogrodowa boczna+ usunięcie śniegu 
od strony chodnika, ul. Mściwujewskiego, Al. Zdrojowa V 

 
Informacji dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych udzielają: 
1. January Smoczyński - Urząd MiGU Muszyna III piętro pokój nr 20, tel. 4714009 wew. 40, 

500216048 
2. Józef Ranosz - Urząd MiGU Muszyna III piętro pokój nr 20, tel. 4714009 wew. 40 
 
II. Drogi wojewódzkie administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Nowym 

Sączu 
 
Firma Handlowo - Usługowa „TRANSROL” Antoni Romańczyk Biała Niżna Grybów tel. 
4741541, 4741770, 4450686, 502672023, 502672497 
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
Droga nr 971 od mostu Piwniczna do Powroźnika  III  
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III. Drogi powiatowe administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
 
Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Leszek Szymański – Ryszard 
Szymański i Wiesław Mąka Złockie 81, 33-370 Muszyna tel. 4714488, 504159916, 
504159917 
 

Nazwa drogi/ulicy Standard 
ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki IV 
Muszyna - Leluchów, Muszyna - Złockie, Żegiestów Wieś, Muszyna - 
Szczawnik V 

 
 

Stan utrzymania drogi dla danego standardu 
Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu po ustaniu opadów 
śniegu 

od stwierdzenia 
występowania zjawisk 

III 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 
Jezdnia posypana na: 
 skrzyżowaniach z drogami  
 skrzyżowaniach z koleją 
 odcinkach o pochyleniu > 4% 
 przystankach autobusowych 
 innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 

 luźny - 6 godzin 
 zajeżdżony - 

występuje 
 zaspy, języki 

śniegowe lokalnie - 
6 godzin,  

 utrudnienia dla 
samochodów 
osobowych 

W miejscach 
wyznaczonych: 
 gołoledź - 3 godziny 
 szron - 5 godzin 
 sadź - 5 godzin 
 pośniegowa - 6 

godzin 
 lodowica - 6 godzin 

 

IV 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową 
poboczy. 
Jezdnia posypana na: 
 skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej 
 skrzyżowaniach z koleją 
 odcinkach o pochyleniu > 4% 
 przystankach i zatokach autobusowych 
 w obrębie dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i 

potoków 
 odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym 

nachyleniu 

Dotyczy jezdni i poboczy 
 luźny   - 4 godziny 
 zajeżdżony- 

występuje 
 języki śnieżne - 

występują 
 zaspy - do 4 godzin 

W miejscach 
wyznaczonych: 
 gołoledź - 4 godziny 
 pośniegowa - 8 

godzin 
 lodowica - 8 godzin 

V 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową 
poboczy. 
Jezdnia posypana na: 
 skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej 
 skrzyżowaniach z koleją 
 odcinkach o pochyleniu > 4% 
 przystankach i zatokach autobusowych 
 w obrębie dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i 

potoków 
 odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym 

nachyleniu 

Dotyczy jezdni i poboczy 
 luźny   - 8 godziny 
 zajeżdżony- 

występuje 
 języki śnieżne - 

występują 
 zaspy - do 8 godzin 

W miejscach 
wyznaczonych: 
 gołoledź - 8 godziny 
 pośniegowa - 16 

godzin 
 lodowica - 16 godzin

VI 

Jezdnia zaśnieżona 
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym 
Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach 
wyznaczonych przez Zamawiającego 

Dotyczy jezdni i poboczy 
 luźny   - 8 godziny 
 zajeżdżony- 

występuje 
 języki śnieżne - 

występują 
 zaspy - do 8 godzin 

W miejscach 
wyznaczonych: 
 wszystkie rodzaje 

śliskości po 
odśnieżaniu - 2 doby

 
 

Chcesz skorzystać z pieniędzy unijnych zajrzyj na... 
 
Informujemy Państwa o istnieniu strony www.funduszestrukturalne.info Internetowy System 
Doradczy ma na celu upowszechnienie podstawowych informacji na temat warunków 
korzystania z funduszy strukturalnych poprzez doprowadzenie potencjalnego beneficjenta do 
jasnej konkluzji, czy warto - a jeśli tak to, w jaki sposób? - składać wniosek o dotację. 
Ponadto system zawiera pełny zestaw oficjalnych dokumentów dotyczących funduszy 
strukturalnych, których przeszukiwanie ułatwia wyszukiwarka, w którą można wpisywać 
dowolne formy poszukiwanych słów i zwrotów. 


