
Projekt 
 
z dnia  30 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr .............................. 

Rady Miasta Zakopane 
z dnia .............................. 2022 r. 

w sprawie: przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 958 w granicach pasa drogowego na odcinku 
80 od km 14+650,00 do km 15+130,00 w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy 

o drogach publicznych 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przejęcie od Zarządu Dróg Wojewódzkich zarządzania drogą wojewódzką nr 
958 granicach pasa drogowego na odcinku 80 od km 14+650,00 do km 15+130,00, w zakresie zadań 
określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz pełnienia roli 
inwestora zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika. 

§ 2.  

Przejęcie zadania o którym mowa w §1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego między 
Burmistrzem Miasta Zakopane, a Zarządem Dróg Wojewódzkich, którego projekt stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W związku z planowaną budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 w 
miejscowości Zakopane, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Burmistrz Miasta Zakopane wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przekazanie w 
zarządzanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 958 (odcinku 80 od km 14+650,00 do km 15+130,00) 
w celu pełnienia funkcji inwestora przy przygotowaniu dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji, poprzez zawarcie 
stosownego porozumienia.  
Podpisanie porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały umożliwi Burmistrzowi 
zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, a następnie realizację robót budowlanych.  
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