
Projekt 
 
z dnia  7 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

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

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

w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Zakopane na rok szkolny 
2022/2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miasto Zakopane na rok szkolny 2022/2023 
w następującej wysokości: 

- PB 95 (benzyna bezołowiowa) – kwota 7,39 zł/litr 

- PB 98 (benzyna bezołowiowa) – kwota 7,87 zł/litr 

- ON (olej napędowy) – kwota 7,34 zł/litr 

-  LPG (gaz) – kwota 3,72 zł/dm3 

2. Średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 roku.    
  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego                            
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

  Gmina Miasto Zakopane realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, 
zapewnia: 
 
1) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie  

art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, 
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia; 

 
2) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-
wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,                           w którym kończą: 
a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  

  
Ustawa nakłada na gminy obowiązek zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 
Przepis określa również wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru 
jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwa dla danego pojazdu.    
Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
na każdy rok szkolny.  
Ceny paliw w Gminie Miasto Zakopane na dzień 24 maja 2022r. w godzinach 11:00-12:00 wynosiły 
odpowiednio:  
 

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę 
Benzyna bezołowiowa 

 
Stacje benzynowe na terenie 
Gminy Miasto Zakopane  PB 95 PB 98 

ON 
Olej napędowy 

LPG 
Gaz  

BP 
Droga na Bystre 34 

7,40 zł 7,95 zł 7,44 zł 3,91 zł 

SHELL 
Chałubińskiego 31 

7,39 zł 7,94 zł 7,44 zł 3,91 zł 

MAXMIL 
Pocztowców 1  

7,40 zł - 7,44 zł - 

AMIC ENERGY 
Bachledy 3c 

7,38 zł 7,84 zł 7,29 zł 3,63 zł 

PKN Orlen 
Ustup 1b 

7,40 zł 7,84 zł 7,26 zł 3,65 zł 

PKN Orlen  
Krzeptówki Potok 13  

7,40 zł 7,84 zł 7,29 zł 3,63 zł 

PAPI SERVIS                
Spyrkówka 11 

7,38 zł - 7,29 zł - 
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AVIVA 
Ustup 23c 

7,36 zł 7,82 zł 7,27 zł 3,61 zł 

 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.  
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