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z dnia  18 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

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

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tatrzańskiego 
RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną przebiegającą po działce ewidencyjnej 

nr 195 obręb 81. 

§ 2.  
Przebieg drogi, o której mowa w § 1 został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

 
Przedmiotem uchwały jest zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej. 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w art. 7 nałożyła na gminy obowiązek zaliczenia do 
kategorii dróg gminnych, dróg które są drogami o znaczeniu lokalnym niezaliczonymi do innych kategorii i 
stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom,  
z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 
rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy drogą 
publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać 
każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych 
przepisach szczególnych. Przedmiotowa droga służy lokalnym potrzebom, stanowiąc połączenie drogi 
krajowej nr 47 z nieruchomościami zlokalizowanymi za linią kolejową  
nr 99 relacji Chabówka – Zakopane.  

Pismem z dnia 23.09.2021 r. znak WMNW.0124.74.2021 Gmina Miasto Zakopane zwróciła się do 
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego o opinię w sprawie zaliczeniu przedmiotowej drogi wewnętrznej do 
kategorii dróg gminnych. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego Uchwałą Nr 345/33/21 z dnia 06.10.2021 r. 
zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
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