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z dnia  16 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

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

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420168K - ul.  Grunwaldzkiej w Zakopanem 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U.2020.poz. 470 z poź. zm)  i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie 
gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co 
następuje: 

§ 1.  
ustala się przebieg  istniejącej drogi gminnej nr G 420168K - ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem, od 

skrzyżowania z ul. Władysława Orkana do skrzyżowania z ul. Kazimierza Tetmajera  i ul. Droga do 
Białego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały jest ustalenie przebiegu istniejącej drogi gminnej nr
G 420168K – ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem.

1) faktyczny stan
Ulica Grunwaldzka została zaliczona do kategorii dróg publicznych gminnych

na podstawie rozporządzenia Wojewody Nowosądeckiego Nr 12 z dnia 28 kwietnia
1995 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich
na terenie województwa nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 12/95 z
dnia 6 maja 1995 r.).

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872
z późn. zm.) dotychczasowe drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 r. stały
się drogami kategorii gminnej.

Wojewoda Małopolski Obwieszczeniem z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia i ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio
przez Wojewodów: Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego,
Krośnieńskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego obowiązujących na odpowiednich
częściach obszaru Województwa Małopolskiego (Kraków, dnia 30 marca 1999 r.),
pozostawił w mocy Rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego Nr 12/95 z dnia 28
kwietnia 1995 r.

Przebieg pasa drogowego ustalono w oparciu o książkę drogi prowadzoną
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 poz. 582).

2) cel podjęcia uchwały
Obowiązek ustalenia przebiegu drogi nakłada ustawa o drogach publicznych.

3) wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym

Obecnie przebieg ul. Grunwaldzkiej określony jest w książce drogi.
Przyjęcie uchwały pozwoli na publikację ustalonego przebiegu drogi

w Dzienniku Urzędowym jako aktu prawa miejscowego.

4) charakterystyka skutków społecznych i gospodarczych
Publikacja w Dzienniku Urzędowym umożliwi łatwiejszy dostęp

zainteresowanych do informacji o przebiegu drogi.
Realizacja uchwały nie spowoduje skutków gospodarczych.

5) skutki finansowe
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Realizacja uchwały nie spowoduje skutków finansowych.

6) podstawa prawna

* art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
* art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2020.poz.470 z późn. zm.),
* Załącznikiem nr 1. do niniejszej uchwały jest mapa aktualizacji mapy zasadniczej
w skali 1: 500 z liniami granicznymi pasa drogowego dróg publicznych gminnych ul.
Grunwaldzkiej w Zakopanem, wpisana do zasobu w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej - Kartograficznej w Zakopanem w dniu 30 październik
2020 roku pod nr P.1217.2020.2301.
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