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

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

w sprawie: przejęcia od Powiatu Tatrzańskiego zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 1648K - ul. 
Oswalda Balzera  w zakresie bieżącego utrzymania tj. letniego i zimowego, od skrzyżowania dróg 

publicznych gminnych: G420181K - ul. Karłowicza, G420155K - Droga na Bystre, G420150K - Droga do 
Olczy, G420154K - Droga na Antałówkę  do  skrzyżowania z drogą gminną na Brzezinach prowadzącą do 

Murzasichla tj. w granicach  administracyjnych Gminy Miasta Zakopane. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) Rada Miasta Zakopane  uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Tatrzańskiego zarządzania fragmentem drogi powiatowej nr 1648K - ul. 
Oswalda Balzera w zakresie bieżącego utrzymania tj. letniego i zimowego, od skrzyżowania dróg publicznych 
gminnych: G420181K - ul. Karłowicza, G420155K - Droga na Bystre, G420150K - Droga do Olczy, G420154K - 
Droga na Antałówkę, do  skrzyżowania z drogą gminną na Brzezinach prowadzącą do Murzasichla tj. w granicach  
administracyjnych Gminy Miasta Zakopane. 

§ 2.  

Szczegółowy zakres przejmowanego zadania obejmuje: 

1) Kompleksowe zimowe utrzymanie (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) odcinka drogi powiatowej                                                     
wraz z wywozem śniegu i utrzymaniem  zimowym chodników odśnieżanych dotychczas na zlecenie   Zarządu 
Powiatu Tatrzańskiego, 

2) Letnie utrzymanie drogi tj. zamiatanie i zmywanie jezdni przy użyciu sprzętu specjalistycznego (zamiatarki 
i polewaczki) oraz wykaszanie terenów zielonych w pasie drogowym, 

3) Zagospodarowanie terenu zielonego o powierzchni 120 m2 zlokalizowanego na skrzyżowaniu dróg: powiatowej 
nr 1648K - ul. Oswalda Balzera i gminnej nr G420138K - ul. Chłabówka Górna. 

§ 3.  

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Tatrzańskiego 
regulującego zakres, sposoby realizacji zadania  oraz wzajemne rozliczenia finansowe. Zadanie będzie 
realizowane z wykorzystaniem przekazanych przez Powiat Tatrzański środków finansowych. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) w zakresie właściwości Rady gminy jest podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których 
mowa w art. 8 ust. 2a przedmiotowej ustawy. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a ww. ustawy Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na 
podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego. 

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dopuszcza się 
możliwość przekazywania zarządzania drogami publicznymi między zarządcami w trybie porozumienia. 

Zawarcie porozumienia Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z Burmistrzem Miasta Zakopane  dotyczy zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem tj. letnim i zimowym, części drogi powiatowej nr 1648 K - ul. Oswalda 
Balzera. 

Czynności zimowego i letniego utrzymania dróg wykonywane przez jeden podmiot na drogach gminnych 
i powiatowych na terenie miasta spowodują, że przedmiotowe zadanie będzie realizowane  szybciej i lepiej niż 
w przypadku realizacji przez dwa podmioty. Roboty byłyby spójne, a spółka miejska otrzymałaby dodatkowy 
dochód. 
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