
  

 

Projekt 

 

z dnia  7 czerwca 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska 

Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów 

bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz 

dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 7,19,20 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 

ze zm.). Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XVIII/291/2016 Rady Miasta Zakopanego z dnia 28.01.2016r. w sprawie powierzenia                                           

przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji 

zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa 

drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta 

Zakopane, zmienionej uchwałami Rady Miasta Zakopane Nr XIX/302/2016 z dnia 25 lutego 2016, Nr 

XXV/381/2016 z dnia  29 września 2016, Nr XXVII/421/2016 z dnia  24 listopada 2016, Nr XXX/467/2017 z dnia  

26 stycznia 2017, Nr XXXVIII/576/2017 z dnia  31 lipca 2017, Nr XXXIX/582/2017 z dnia  06 października 2017,  

Nr XLV/654/2018 z dnia  25 stycznia 2018, Nr LIV/776/2018 z dnia  12 września 2018, Nr III/18/2018 z dnia  13 

grudnia 2018, Nr VI/75/2019  z dnia  13 marca 2019,  nr X/126/2019 z dnia  01 sierpnia 2019, Nr XII/155/2019 z 

dnia 31 października 2019, Nr XVIII/222/2020 z dnia 12 marca 2020, Nr XXIII/273/2020 z dnia 30 lipca 2020, Nr 

XXIV/293/2020 z dnia 22 października 2020, Nr XXVIII/362/2021 z dnia 25 marca 2021 r. ; 

 

− § 3 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:  

 

4. "Wysokość rekompensaty za realizację powierzonego zadania wskazanego w § 1 ust 1 do 

31.12.2021 r. nie przekroczy kwoty 1.100.000 zł. brutto. Wysokość rekompensaty na kolejny 

rok 2022 zostanie ustalona na podstawie odrębnych uchwał." 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



  

 

 

Uzasadnienie  

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) do zarządcy 

drogi należy utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Zadanie to ma charakter usługi publicznej i jest 

usługą w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Spółka „TESKO” 

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w latach ubiegłych wykonywała remonty bieżące 

polegające na uzupełnieniu ubytków na terenie miasta Zakopane. Kwota rekompensaty została skalkulowana 

w oparciu o dotychczasowe przetargi i stawki rynkowe formularza ofertowo cenowego na remonty bieżące 

nawierzchni jezdni i chodników. Jednak w związku z potrzebą wykonania szerszego zakresu prac remontowych 

zachodzi konieczność zwiększenia kwoty rekompensaty o kwotę 500.000 zł. 

 

 


