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o stanie Miasta Zakopane za 2021 rok
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 SZANOWNI PAŃSTWO, 

Rok 2021 r. był czasem trudnym – kolejna fala 
pandemii COVID-19 i niepewność jutra przy-
czyniły się do ogólnie panujących nastrojów. 

Niepokój o zdrowie najbliższych, naszych rodzin, 
przyjaciół, znajomych nieco przyćmił radość  
i zadowolenie z dnia codziennego. 

Człowiek z natury potrafi się jednak przystoso-
wać do zmieniających warunków. Mimo tak wielu 
przeszkód, które napotykamy na co dzień,  
chcemy żyć w harmonii ze sobą, społeczeństwem 
i miastem. 

Serdecznie Państwa zapraszamy do zapozna-
nia się z Raportem o stanie Miasta za 2021 rok, w którym zawarte są wyniki 
osiągnięte w ubiegłym roku. Trwająca pandemia nie zniechęciła nas, zreali-
zowaliśmy dużo – bieżące zadania, inwestycje, naprawy – to wszystko  
z myślą o poprawie jakości życia zakopiańskiej społeczności i wypoczywa-
jących w mieście Turystów. 

Dane zawarte w poniższym dokumencie, przedstawione w sposób  
merytoryczny i liczbowy, są podsumowaniem zeszłorocznych działań  
i panującej w Zakopanem sytuacji. 2021 rok był czasem wytężonej pracy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także szansą na realizację postawio-
nych przed nami celów i zadań. Podejmowane inicjatywy wpisywały się 
w realizowane od wielu lat założenia zawarte w Gminnym Programie  
Rewitalizacji na lata 2016–2023 oraz Strategii Rozwoju Miasta Zakopane 
na lata 2017–2026, stawiając na pierwszym miejscu komfort życia Miesz-
kańców.

Dziękujemy wszystkim Państwu za ten miniony rok – wspólnie  
pokazaliśmy, że pomimo trudności potrafimy razem rozwijać Zakopane 
na wielu płaszczyznach. 

Pragniemy także podziękować Radnym naszego Miasta, pracownikom 
Urzędu oraz gminnym jednostkom i spółkom – kolejny rok wspólnej,  
wytężonej pracy za nami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem.

Leszek Dorula  
Burmistrz Miasta Zakopane  

wraz z Zastępcami
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Na dzień 31 grudnia  
2021 r. Miasto Zako-
pane zamieszkiwało 

25 986 osób.
Na pobyt stały zameldowano 

507 osób (w tym 3 cudzoziemców).
Na przestrzeni roku 2021 w Urzędzie 
Miasta Zakopane wymeldowało się 
z pobytu stałego 947 osób, nato-
miast na pobyt czasowy zameldo-
wano 725 osób (w tym 502 cudzo-
ziemców). Z pobytu czasowego 
wymeldowano natomiast 25 osób. 
Udostępniono 543 informacji adre-
sowych. Wydano 761 zaświadczeń 
o zameldowaniu na pobyt stały 
i czasowy oraz 243 zaświadczenia 
o stanie zameldowania w budynku. 
Nadano 310 numerów ewidencyj-
nych PESEL przy zameldowaniu 
lub na wniosek. Wszczęto 32 postę-
powania administracyjne o wymel-
dowanie z pobytu stałego, w tym 
32 zakończonych decyzji o wymel-
dowaniu z pobytu stałego.

 Przeprowadzono Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021 w gminie Zakopane.

 W Gminnym Biurze Spisowym 
spisały się 1122 osoby. 

W ramach prowadzenia i ob-
sługi rejestru wyborców przyjęto  
23 zawiadomienia o wpisaniu 
do rejestru wyborców.

MIESZKAŃCY 
ZAKOPANEGO 

 DOWODY OSOBISTE
 przyjęto 2361 wniosków o wy-

danie dowodu osobistego w tym 
586 spoza terenu Zakopanego

 przyjęto 222 wniosków drogą 
elektroniczną

 wydano 2344 dowodów oso-
bistych

 przyjęto 379 zgłoszeń o utracie
lub uszkodzeniu dowodu osobistego
i podejrzenia nieuprawnionego 
wykorzystania danych osobowych

 udostępniono 47 informacji 
z dokumentacji dowodów osobi-
stych 

 nadano 22 numery ewiden-
cyjne PESEL obywatelom Polski 
przy wyrabianiu dowodu osobi-
stego

 AKTY STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Zako-

panem w roku 2021 sporządził  
646 aktów urodzenia, 321 aktów 
małżeństwa, 684 aktów zgonu.

 POZOSTAŁE DANE 
STATYSTYCZNE

Działalność gospodarcza (liczba 
złożonych wniosków CEiDG):

 227 nowych działalności
 1235 dokonanych zmian 

w działalności
 435 dokonanych zawieszeń 

działalności
 421 wznowień działalności
 365 liczba wniosków złożo-

nych spoza terenu gminy Zako-
pane

Zezwolenia na alkohol –  
liczba zezwoleń w gastronomii:

 292 A (o zawartości alkoholu 
do 4,5% oraz piwo)

 274 B (o zawartości alkoholu 
pow. 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa)

 213 C (o zawartości alkoholu 
powyżej 18%)

Zezwolenia na alkohol – liczba 
zezwoleń w detalu (sklepy):

 114 A (o zawartości alkoholu 
do 4,5% oraz piwo) 

 109 B (o zawartości alkoholu
pow. 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa)

 101 C (o zawartości alkoholu 
powyżej 18%)

Zgodnie z uchwałą – ilość limitów: 
 gastronomia A-350, B-350, 

C-350
 detal (sklepy) A-180, B-180, 

C-150

Zezwolenia jednorazowe: 
 wydano 64 zezwolenia 

W roku 2021 wydano 198 zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu w gastro-
nomii i detalu oraz 89 decyzji o wy-
gaszeniu zezwoleń, 6 decyzji o cof-
nięciu zezwolenia.

Licencje TAXI:
 liczba licencji TAXI – 666
 liczba nowych wydanych  

licencji TAXI – 61
 wygaszone licencje taxi – 33
 dokonane zmiany licencji 

taxi – 1
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Obszar gminy Zakopane, 
z wyłączeniem terenów po-
łożonych w granicach Ta-

trzańskiego Parku Narodowego, 
jest objęty obowiązującymi miej-
scowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego na około 96% 
powierzchni. W związku z tym oce-
nia się pokrycie i postęp w opra-
cowywaniu planów miejscowych 
na poziomie bardzo dobrym.  
Ogółem na obszarze Gminy Miasto 
Zakopane obowiązują 32 plany  
miejscowe.

 DZIAŁANIA 
PLANISTYCZNE

Zgodnie z obowiązującym pro-
gramem sporządzania planów 
miejscowych, przyjętych zarządze-
niem Nr 178/2018 Burmistrza Mia-
sta Zakopane z dnia 24 lipca 2018 r. 
w sprawie programu sporządza- 
nia miejscowych planów zago- 
spodarowania przestrzennego 
w mieście Zakopane na lata 2018–
2022 z perspektywą do roku 2025, 
kon tynuowane były prace nad  
sporządzeniem planów miejsco-
wych lub ich zmian: Kościeliska, 
Zakopianka, Gubałówka I, Olcza, 
Szymony – Ustup, Rówień Kru- 
powa i Harenda – Wyciągi. Zakoń-
czono prace i uchwalono zmiany 
planów miejscowych Zwijacze, 
Króle, Harenda i Olcza oraz plan 

Zwijacze, Króle, Harenda dla terenu 
MN/U.

Kontynuowano analizę czyn-
ników mających wpływ na kształ-
towanie przestrzeni w mieście. 
Do bazy wprowadzono kolejne 
informacje dotyczące wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy, 
a także wnioski o zmiany opra-
cowań planistycznych – studium 
i miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

Trwały prace nad określeniem 
kierunków rozwoju Zakopanego, 
po wykonaniu pogłębionych ana-
liz i konsultacji, m.in. w zakresie 
ochrony środowiska i krajobrazu, 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
oraz dóbr kultury współczesnej, 
systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, sportu wyczyno-
wego, turystyki i rekreacji, w szcze-
gólności na terenach położonych 
poza granicami Tatrzańskiego 
Parku Narodowego.

 UCHWAŁA 
KRAJOBRAZOWA

Kontynuowano prace nad usta-
leniem zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów ja-
kościowych oraz rodzajów ma-
teriałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, na terenie 
Gminy Miasto Zakopane. Zada-
nie to stanowi logiczny ciąg dzia-
łań po przystąpieniu Zakopanego 
do inicjatywy Montevideo, sy-
gnowanej przez Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego, mają-
cej na celu poprawę jakości prze-
strzeni wzdłuż „Zakopianki”. Rok 
2021 zakończono ważnym etapem 
procedury sporządzenia projektu 
uchwały krajobrazowej, tj. zaopi-

niowaniem i uzgodnieniem przez 
właściwe organy zmienionego pro-
jektu uchwały.

Celem sporządzenia uchwały 
jest przede wszystkim ochrona kra-
jobrazu, tradycji miejsca, cennych 
historycznie i kulturowo walorów 
Zakopanego, jak również poszano- 
wanie dobrego sąsiedztwa, rozu- 
miane jako przeciwdziałanie degra  -
dacji przestrzeni publicznej. Jednym 
z głównych założeń opracowania 
uchwały krajobrazowej jest uporząd-
kowanie Zakopanego pod wzglę-
dem rozmieszczenia tablic i urzą-
dzeń reklamowych, które obecnie  

dominują w przestrzeni miej-
skiej, zakłócając wizualny odbiór 
terenów o najwyższych w skali kraju 
walorach krajobrazowych. Uchwała, 
określając precyzyjne zasady, na ja-
kich mogą funkcjonować reklamy, 
powinna przynieść zdecydowane 
korzyści, przede wszystkim poprzez 
umożliwienie skutecznej walki 
z wszechobecnymi tzw. dzikimi re-
klamami. Te nośniki, które będą 
spełniały wymogi nowego prawa 
miejscowego, będą lepiej wyekspo-
nowane, a więc komunikaty rekla-
mowe będą docierały do większej 
liczby odbiorców. Działania porząd-
kujące podjęte zostały dla obszaru 
całej Gminy.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE
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Z 12 pozytywnych decyzji o wa-
runkach zabudowy, 11 dotyczyło 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; nie ustalono warunków 
zabudowy dla zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej. Jeden  
wniosek obejmował budowę bu-
dynku administracyjno-gospodar-
czego po rozbiórce budynku  
gospodarczego w Dolinie Strąży-
skiej na wniosek Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. Pozostałe 

wnioski dotyczyły obszaru sporzą-
dzanego planu miejscowego „Ko-
ścieliska”. W 4 postępowaniach od-
mówiono ustalenia warunków za-
budowy.

 PARK KULTUROWY 
OBSZARU  
ULICY KRUPÓWKI 

Po roku restrykcyjnych obo-
strzeń związanych z pandemią  
koronawirusa na terenie kraju, na-
stąpił rok z częściowym poluzowa-

niem obowiązujących ograniczeń. 
W branży usługowej nastąpiła za-
uważalna zmiana podmiotów pro-
wadzących działalność na terenie 
Parku Kulturowego Krupówki  
oraz zmiana oferty samych usług. 
Sezon w roku 2021 obfitował w tu-
rystów, a przedsiębiorcy próbo-
wali szybko nadrobić zeszłoroczne 
straty. 

Brak rygorystycznych kar 
w roku 2020 wobec przedsiębior-

ców łamiących przepisy obowią-
zującego prawa miejscowego oraz 
napływ nowych podmiotów gospo-
darczych nieświadomych obowią-
zujących na tym terenie zasad, ne-
gatywnie wpłynęły na funkcjono-
wanie parku. 

Przedsiębiorcy często stoso-
wali niedozwolone działania mar-
ketingowe, a także montowali 
nośniki reklamowe naruszające 
zasady parku, bez uprzedniego 
uzgadniania ich formy. 

Do Urzędu wpłynęło ok. 70% 
mniej wniosków o zaopiniowa-
nie projektów reklam i elementów 
zagospodarowania terenu w sto-
sunku do roku poprzedniego. 

Negatywny oddźwięk przynio-
sło rozstrzygnięcie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, sygn.  
akt II OSK 1803/19, na mocy któ-
rego uchylony został zapis zakazu-
jący działalności artystycznej poza 
lokalem. Brak narzędzia do egze-
kwowania tego typu działalności 
przez Straż Miejską był szczególnie 
widoczny w tym czasie, co spotkało 
się z negatywnym odbiorem wielu 
mieszkańców. Zespół ds. Zarządza-
nia Parkiem Kulturowym obszaru 
ulicy Krupówki podjął decyzję o ko-
nieczności rozwiązania tego pro-
blemu poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zmian w uchwale, 
co przewidział w harmonogramie 
prac na przyszły rok.

Ilościowe zestawienie inter-
wencji przeprowadzonych 
przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w kontekście egze-

kwowania przestrzegania obo-
wiązującego prawa miejscowego, 
tj. w zakresie naruszeń zapisów 
Uchwały w 2021 r. przedstawiała się 
następująco: 

 podjęto łącznie 232 interwen-
cje 

 udzielono 124 pouczeń 
 wystawiono 43 mandaty 

karne na łączną kwotę 9140 zł
 skierowano 4 wnioski 

do Sądu o ukaranie oraz o tymcza-
sowe zajęcie przedmiotów w celu 
zabezpieczenia przepadku.
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 POWIETRZE
1. Wymiana starych kotłów – 
programy ze wsparciem Unii 
Europejskiej 

Projekty współfinansowane 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020: Re-
gionalna polityka energetyczna, 
działanie 4.4 Redukcja emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, pod-
działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR oraz poddziała-
nie 4.4.3. 

Nazwy projektów: „Rozwój sieci 
ciepłowniczej w Zakopanem po-
przez inwestycje w podłączenie 
do sieci geotermalnej oraz wy-
mianę starych kotłów na nowe  
instalacje urządzeń na paliwa ga-
zowe i biomasę” oraz „Wymiana 
starych pieców węglowych 
na nowe instalacje oparte o pa-
liwa stałe w Zakopanem”. W ra-
mach RPO do końca 2021 r. miesz-
kańcy zlikwidowali 595 pieców, ko-
tłów, trzonów kuchennych, a na ich 
miejsce zamontowano 523 nowo-
czesne ekologiczne urządzenia 
grzewcze. 

Dodatkowe mechanizmy wsparcia 
mieszkańców, którzy wymieniają 
piec na ekologiczne źródło ciepła: 
Program osłonowy

Z inicjatywy Burmistrza uchwa-
lony został przez Radę Miasta dnia 
30 grudnia 2020 r., Lokalny Pro-
gram Osłonowy, który umożliwia 
dofinansowanie dla osób, które po-
noszą zwiększone koszty grzewcze 
związane z używaniem ekologicz-
nego systemu ogrzewania, w sto-
sunku do kosztów grzewczych, 
jakie ponosili używając systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym spalanym w nieekologicz-
nym źródle ciepła.

 Zwolnienie z podatku 
od nieruchomości 

Od dnia 01.01.2017 r. osoba 
ogrzewająca swój budynek miesz-
kalny źródłem ekologicznym ma 
możliwości zwolnienia z podatków 
od nieruchomości. Okres zwolnie-
nia wynosi 5 lat. 

W 2021 r. powierzchnia zwol-
niona od podatku wynosiła  
264 636 m2 – co przekłada się 
na kwotę 198,477 zł /rok. Łączna 
kwota ze zwolnień od 2017 r. wy-
nosi 1 000 000 zł. 

2. Projekt LIFE 14 IP PL 021 – 
Ekodoradca

W ramach programu reali-
zuje się:

 doradztwo mieszkańcom pla-
nującym wymianę pieca

 organizację wydarzeń w za-
kresie ochrony powietrza

 dystrybucję materiałów edu-
kacyjnych związanych z ochroną 
powietrza oraz wymaganiami 
„Uchwały Antysmogowej” 

 badania próbek popiołu 
w celu wykrycia spalania odpadów

 współpracę z organizacjami 
zajmującymi się tematyką ochrony 
powietrza 

 edukację ekologiczną dzieci 
i młodzieży 

3. Program Czyste Powietrze 
Urząd Miasta Zakopane  

w dniu 22.06.2021 r. udostępnił dla  
mieszkańców miasta punkt kon-
sultacyjno-informacyjny progra- 
mu Czyste Powietrze, w którym 
mogą otrzymać pomoc przy wy-
pełnianiu wniosków zarówno o za-
warcie umowy jak i otrzymanie  
rozliczenia z ww. programu, 
bez konieczności udawania się 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

4. Działania informacyjno- 
-edukacyjne

Każdy odbiorca wody dostał 
wraz z rachunkiem informacje 
o projektach wymiany kotłów, wiel-
kości dotacji oraz o obowiązkach 
wynikających z Uchwały Antysmo-
gowej. Przeprowadzane były spo-
tkania z Zakopiańskim Ekodoradcą, 
który informował mieszkańców 
w jaki sposób można otrzymać do-
tację oraz jak ważna jest ekologia 
w naszym życiu. W lokalnej prasie, 
na stronie internetowej UMZ oraz 
w informatorze dla mieszkańców 
zamieszczano informacje o dota-
cjach oraz obowiązujących przepi-
sach (Uchwała Antysmogowa), pro-
gramach dotacyjnych, karach za spa-
lanie odpadów. Dystrybuowa no 
ulotki oraz plakaty w ramach kam-
panii, która promowała programy 
dotacyjne RPO wymiany kotłów, 
program Czyste Powietrze i Life. 

Ponadto program Life, RPO 
jak i Czyste Powietrze były pro-
pagowane również podczas Za-
kopiańskiego Dnia Dziecka 
w czerwcu 2021 r., a także podczas 
Zakopiańskich Mikołajek 4.12.2021 r. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA
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5. Inwentaryzacja źródeł ciepła 
Wydział Ochrony Środowiska 

sukcesywnie przeprowadza inwen-
taryzację źródeł ciepła rozdając 
mieszkańcom deklaracje dotyczące 
źródeł ciepła i spalania paliw, rów-
nocześnie pomagając im w ich  
wypełnianiu. 

6. Rozbudowa sieci gazowej  
oraz geotermalnej

 Trwa rozbudowa sieci gazo-
wej oraz geotermalnej. Coraz wię-
cej osób decyduje się ogrzewać 
swój dom ciepłem sieciowym –  
dodatkowo wykorzystując dofinan-
sowanie oferowane przez Urząd 
Miasta Zakopane. 

 Pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska pomagają 
chętnym mieszkańcom w wypeł-
nianiu wniosków o wydanie warun-
ków technicznych oraz przesyłają 
wnioski do najbliższego oddziału 
Polskiej Spółki Gazownictwa. 

7. Analiza stanu jakości powietrza 
w Zakopanem 

 Wydział Ochrony Środowi-
ska na bieżąco monitoruje wyniki 
jakości powietrza w mieście oraz 
sporządza stosowne analizy na po-
trzeby sprawozdawcze, jak i w celu 
informowania mieszkańców. 

 Obserwuje się systematyczny 
spadek ilości zanieczyszczeń w po-
wietrzu. Dopuszczalne średnie stę-
żenie pyłu PM 10 wynosi 40 µg/m3. 
W 2021 r. w Zakopanem utrzymał 
się bardzo dobry wynik 24 µg/m3 
(znacznie niższy niż poziom do-
puszczalny). 

 Europejskie Centrum Czy-
stego Powietrza wykonało raport, 
który potwierdził poprawę jakości 
powietrza w Zakopanem. Autorzy 
analizy przypisują taki rezultat dzia-
łaniom mieszkańców przy wspar-
ciu Urzędu Miasta Zakopane.

 ZWIERZĘTA
1. Zapewnienie opieki  
nad bezdomnymi psami

1 stycznia 2021 r. w schronisku 
w Nowym Targu przebywało  
16 psów z terenu Zakopanego. 

W ciągu całego zeszłego roku 
do schroniska przekazano 30 zwie-
rząt. 26 psów zostało adoptowa-
nych. Na początku 2022 r. w schro-
nisku przebywało 16 psów z terenu 
Gminy Miasto Zakopane.

2. Koty
W okresie zimowym 2021/2022 

bezdomnym kotom zapewniono  
311 kg suchej karmy zakupionej 
przez Urząd. Karmę w miejscach  
występowania bezdomnych kotów 
wykładali społeczni opiekunowie.

W celu ograniczenia rozwoju  
populacji kotów wolno żyjących  
sfinansowano leczenie i steryliza- 
cje/kastrację kotów bezdomnych 
oraz sterylizację kotek właściciel-
skich. Zabiegami objęto 213 zwie-
rząt.

3. Zdarzenia drogowe  
z udziałem zwierząt

Gmina zapewniała opiekę nad 
bezdomnymi psami i kotami po-
szkodowanymi w zdarzeniach dro-
gowych, do których doszło na te-
renie Gminy Miasto Zakopane.  
Zakres usługi obejmuje m.in. stałą, 
całodobową gotowość do świad-
czenia usługi, niezwłoczny dojazd 

do miejsca zdarzeń drogowych 
z udziałem bezdomnych psów 
i kotów, zapewnienia niezbędnej 
opieki weterynaryjnej, umożliwia-
jącej niezwłoczne wykonanie przez 
lekarza weterynarii koniecznych za-
biegów ratujących życie, uśmierza-
jących ból lub eutanazji, transport 
poszkodowanych zwierząt, zapew-
nienie opieki nad poszkodowanymi 
zwierzętami, w tym ewen tualnie 
opieki weterynaryjnej. W 2021 r. 
w ten sposób udzielono pomocy  
26 poszkodowanym zwierzętom.

4. Zwierzęta dzikie
Kontynuowano współpracę 

z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym 
dla dzikich zwierząt „Leśne Pogo-
towie” w Mikołowie w celu pomocy 
dzikim zwierzętom rannym w wy-
padkach drogowych albo wsku-
tek innego typu zdarzeń losowych 
wymagających rehabilitacji oraz 
osieroconym we wczesnym okre-
sie życia, w którym konieczne jest 
odchowanie. W 2021 r. do ośrodka 
z terenu Zakopanego trafiły  
4 drobne zwierzęta.

 ZIELEŃ MIEJSKA,  
W TYM ZADRZEWIENIE
 Zakres prac w zieleni miej-

skiej obejmował m.in. bieżące 
utrzymywanie czystości, grabie-
nie i koszenie powierzchni terenów 
zieleni miejskiej.

 W zakresie zakładania 
i utrzymywania nasadzeń kwiet-
nych – prace ogrodnicze realizo-
wane są przez firmę zewnętrzną. 

 W 2021 r. za pozyskane 
środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) 
w kwocie 78 556,45 zł na zadanie 
pn. „Rewaloryzacja terenów zielo-
nych na terenie Gminy Miasto Za-
kopane”, na obszarze naszej gminy 
zrealizowano następujące prace 
ogrodnicze: 

 wykonanie nasadzeń 79 szt. 
drzew alejowych i żywopłotowych 
oraz 1579 szt. krzewów ozdobnych, 
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764 szt. róż okrywowych, 669 szt. 
bylin i traw ozdobnych, 2720 szt. 
cebul kwiatów wiosennych, 92 szt. 
roślin wrzosowatych, 

 założenie nawierzchni trawia-
stych na pow. 345 m2 i łąk kwiet-
nych na pow. 350 m2,

 dostawę 50 szt. donic betono-
wych pełniących rolę kwietnika.

 W trosce o poprawę czystego 
powietrza i zasoby przyrody  
w 2021 r. Gmina Miasto Zakopane 
kontynuowała pilotażowy program 
polegający na:

 ograniczeniu koszenia trawni-
ków i rezygnacji z grabienia jesien-

nego zieleńców na nieruchomo-
ściach gminnych, 

 pozostawieniu w parkach 
i na skwerach stosów liści dających 
schronienie dzikiej faunie, 

 zakładaniu rabat naturali-
stycznych i sadzeniu drzew żywo-
płotowych i krzewów dla zapewnie-
nia bezpiecznego przemieszczania 
się i hibernowania dzikiej fauny, 

 montowaniu na pniach 
drzew gminnych budek lęgowych 
dla ptaków, a przy łąkach kwiet-
nych hotelików dla owadów. 

 W ramach zwalczania barsz-
czu Sosnowskiego, Gmina Miasto 

Zakopane pozyskuje dofinansowa-
nie z WFOŚiGW w ramach pro-
gramu pn. „Likwidacja barszczu So-
snowskiego na terenie Gminy Mia-
sto Zakopane”. W 2021 r. kwota  
dofinansowania wyniosła 
20 034,00 zł.

 GOSPODARKA 
ZADRZEWIENIEM 
W 2021 R.

W ramach utrzymywania za-
drzewienia gminnego, na podsta-
wie decyzji Starosty Tatrzańskiego 
i pozwoleń Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w 2021 r., pod-
jęto działania takie, jak pielęgna-
cja drzew gminnych (473 szt.), pie-
lęgnacja drzew w ramach skrajni 
drogi (1512 mb), pielęgnacja drzew 
w ramach skrajni drogi – odsła-
nianie el. drogi (173 szt.), usuwanie 
drzew obumarłych oraz zagrażają-
cych bezpieczeństwu osób i mienia 
(191 szt.) i nasadzenia drzew o du-
żych parametrach (96 szt.)

W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa osób i mienia oraz w ra-
mach utrzymywania pomników 
przyrody wykonano prace konser-
watorskie 20 szt. drzew na obsza-
rze pomnika przyrody „Las Chału-
bińskich” przeprowadzono szcze-

gółowe badania – ekspertyzy 
dendrologiczne (prześwietlenie 

wnętrza pni drzew przy uży-
ciu tomografu komputero-

wego i wykonanie testu obciąże-
niowego) 91 szt. drzew, w tym  
18 szt. drzew – pomników przyrody 
rosnących na terenie Gminy Mia-
sto Zakopane.
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GOSPODARKA 
ODPADAMI

Gmina Miasto Zakopane 
z dniem 1 sierpnia 2020 r.  
wprowadziła ustawowy obo-

wiązek prowadzenia segregacji  
odpadów komunalnych, na wszyst-
kich nieruchomościach, a co 
za tym idzie wprowadzono nowe 
zasady naliczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, nowy wzór deklaracji o wy-
sokości opłaty, jak również nowe 
stawki opłaty w celu zapewnienia 
bilansowania kosztów i przycho-
dów funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi.

Przygotowano i rozstrzygnięto 
przetarg na odbiór i zagospodaro-
wanie całej masy stałych odpadów 
komunalnych przekazanych przez 
właścicieli nieruchomości, na tere-
nie Gminy Miasto Zakopane.

Odbiór odpadów z terenu 
Gminy Miasto Zakopane w prze- 
ważającej części realizowany był 
przez podmiot wyłoniony w trybie 
przetargu nieograniczonego  
przez Konsorcjum Firm „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna Grupa Ka-
pitałowa Sp. z o.o. – Lider Konsor-
cjum i Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych „EMPOL” Sp. z o.o. – 
Partner Konsorcjum. 

Poza powyższym systemem, 
odpady komunalne były odbierane 
przez firmy Import – DANSTRAM – 
Export, Handel, Transport, Spedycja 
Stanisław Strama, MO NITRANS 
Józef Strama, FCC Podhale Sp. z o.o.
na podstawie bezpośredniej 
umowy z właścicielem nierucho-
mości.

W okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2021 r., zgodnie 
z przedkładanymi sprawozdaniami, 
na terenie Miasta Zakopane ode-
brano 15 809,410 Mg odpadów ko-
munalnych, w tym odpady komu-
nalne zebrane w czasie zbiórek 
odpadów wielkogabarytowych 

typu meble. Akcje zbiórki przepro-
wadzono w miesiącach – marzec, 
czerwiec–lipiec i wrzesień. W cza-
sie akcji zebrano łącznie 290,68 Mg  
odpadów.

Na terenie Gminy Miasto Zako-
pane w latach 2019–2021 zaobser-
wowano znaczny spadek łącznej 
ilości odbieranych odpadów komu-
nalnych. Z roku na rok zmniejsza 
się ilość odbieranych niesegrego-
wanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, natomiast wzrasta 
odbiór odpadów selektywnych. 
Tendencja ta w dużej mierze zwią-
zana jest m.in. ze wzrostem świa-
domości ekologicznej mieszańców 
Zakopanego oraz turystów przyby-
wających na wypoczynek, eduka- 
cją ekologiczną młodzieży prowa-
dzoną w szkołach, nieodpłatnymi 
punktami odbioru odpadów segre-
gowanych, jak również ze zmianą 
przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
oraz ustawy o odpadach.

 PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Miasto Za-
kopane przy ul. Wojdyły 25 zloka-
lizowany jest Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
tzw. PSZOK, prowadzony przez  
„TESKO” Tatrzańską Komunalną 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasto Zakopane 
generowana w latach 2019–2021
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Grupę Kapitałową Spółkę z o.o. 
z siedzibą znajdującą się na ul. Szy- 
mony 17A, 34-500 Zakopane. Na te-
renie PSZOK-u można bezpłat-
nie oddać posegregowane odpady 
tj.: papier, plastik, metal, szkło, 
jak również zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, AGD, che-
mikalia (farby, lakiery, przetermino-
wane środki ochrony roślin), zużyte 
akumulatory, ogniwa i baterie gal-
waniczne, metale, opony, tekstylia, 
przeterminowane lekarstwa oraz 
odpady wielkogabarytowe, w tym 
meble. 

 WYWÓZ ODPADÓW 
Z KOSZY ULICZNYCH

W ramach wywozu odpadów 
z koszy ulicznych łącznie odebrano 
230 211,7 m3 odpadów.

Średnio kosze uliczne opróż-
niane są dwa razy dziennie za wy-
jątkiem ul. Krupówki i ul. Na Gu-

bałówkę, gdzie częstotliwość jest 
na poziomie czterech wywozów, 
a w sezonie pięciu. Dzienny średni 
odbiór odpadów z koszy ulicznych 
kształtuje się na poziomie 40–45 m3 
(w weekendy 50 m3), natomiast 
w sezonie jest to wartość do 60 m3. 

 AZBEST
Zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Gospodarki z dnia 13 grud-
nia 2010 r. w sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania wyro-
bów zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania insta-
lacji lub urządzeń, w których były  
lub są wykorzystywane wyroby za-
wierające azbest (Dz.U.2011.8.31) 
wszelkie wyroby, które zawierają 
azbest należy przekazać do uniesz-
kodliwiania do 31 grudnia 2032 r.  

Mieszkańcy Zakopanego mogą 
skorzystać z programu dofinan-
sowania prac polegających na za-
ładunku, transporcie i unieszko-
dliwianiu odpadów budowlanych 
zawierających azbest na terenie 
Gminy Miasto Zakopane, który re-
alizowany jest sprawnie i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 

 GOSPODARKA  
WODNO-ŚCIEKOWA 
I OCHRONA WÓD

Działania związane ze zbioro-
wym zaopatrzeniem w wodę i od-
prowadzaniem ścieków należą 
do zadań własnych gminy i są rea-
lizowane przez przedsiębiorstwo 
wodno-kanalizacyjne SEWiK Ta-
trzańska Komunalna Grupa Kapi- 
tałowa Sp. z o.o. na podstawie  

Porównanie ilościowej sprzedaży wody  
w latach 2017–2021 w m3 (źródło: SEWIK)

2 600 000

2 500 000

2 400 000

2 300 000

2 200 000

2 100 000

2 000 000
2020 

2 234 805
-12,6%

2017
2 403 278

3,5%

6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

-10,0% 
-12,0%
-14,0%

2021 
2 212 881

-1,0%

2018
2 448 165

1,9%

2019 
2 557 454

4,5%

m
3

woda

roczne tempo zmian

Porównanie ilościowej sprzedaży ścieków  
w latach 2017–2021 w m3 (źródło: SEWIK)

m
3

2017
 2 562 814

4,0%

2018
 2 605 380

1,7%

2019
 2 738 926

5,1%

2020
 2 415 188

-11,8%

2021
 2 411 315

-0,2%

2 800 000

2 700 000

2 600 000

2 500 000

2 400 000

2 400 000

2 200 000

ścieki

roczne tempo zmian

6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

-10,0% 
-12,0%
-14,0%



str. 12 RAPORT O STANIE MIASTA ZAKOPANE ZA 2021 ROK

ZAKOPANE KOŚCIELISKO PORONIN CZARNY 
DUNAJEC NOWY TARG

3,20 zł 3,20 zł (SEWIK)
3,98 zł (woda gminna) 3,50 zł 5,00 zł 6,36 zł

Cena netto za m3 ścieków w gminach ościennych

Cena netto za m3 wody w gminach ościennych

ZAKOPANE KOŚCIELISKO PORONIN CZARNY 
DUNAJEC NOWY TARG

6,95 zł 6,95 zł (SEWIK)
19,41 zł (PPK) 10,23 zł 10,74 zł 17,34 zł (gmina)

7,75 zł (miasto)

Nakłady inwestycyjne spółki SEWIK w latach 2011–2021
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zezwolenia udzielonego przez Bur-
mistrza Miasta Zakopane, zgod-
nie z zapisami aktualnego harmo-
nogramu zadań inwestycyjnych – 
przyjętym Uchwałą Rady Miasta 
o Wieloletnim planie rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych.

 REALIZACJA PLANU 
INWESTYCYJNEGO

W roku 2021 Spółka realizowała 
równolegle 45 zadań inwestycyj-
nych – w tym 11 nowo rozpoczę-
tych, 27 kontynuowanych, 7 zadań 
zakończono. 

Zadania inwestycyjne zakoń-
czone w 2021 r. to:

1. Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w rejonie osie-
dla Gawlaki w Zakopanem.

2. Przebudowa sieci magistral-
nej w kierunku Gładkiego w Zako-
panem.

Wykonanie planu w roku 2021 – 
93,21%.

Wartość inwestycji w latach 
2011–2021 wyniosła 88 522 392 zł. 

 EFEKTY INWESTYCJI 
W ROKU 2021:

1. wybudowano:
 4204,4 mb sieci kanalizacyj-

nej
 763,5 mb sieci wodociągowej

2. podłączono:
 76 budynków do sieci kana-

lizacyjnej
 25 budynków do sieci wodo-

ciągowej

3. zmodernizowano:
 1114,7 mb sieci kanalizacyjnej
 1347,8 mb sieci wodociągo-

wej 
Dzięki polityce cenowej reali-

zowanej przez SEWIK, obecnie 
Zakopane plasuje się w czołówce 
gmin posiadających najniższe ceny 
za wodę i ścieki. 

W ramach działań realizowa-
nych w zakresie ochrony wód na-
leży wymienić prowadzone przez 
Gminę bieżące akcje oczyszczania 
cieków wodnych z nagromadzo-
nych odpadów komunalnych two-
rzących tzw. „dzikie wysypiska”.  
W roku 2021 z koryt zakopiańskich  
potoków zebrano łącznie 514 m3  
odpadów.

3. Przebudowa sieci wodo- 
ciągowej w ramach budowy Cen-
trum Komunikacyjnego w Zakopa-
nem.

4. Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej wraz z przyłączami 
na osiedlu Gawlaki w Zakopanem.

5. Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w re-
jonie ulicy Powstańców Ślaskich 
w Zakopanem.

6. Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej wraz z przyłączami w re-
jonie przysiółka Kiry w Kościelisku 
(dotyczy obszaru aglomeracji Za-
kopane).

7. Budowa sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej wraz z przyłączami  
w rejonie ulic Salamandra – Mo-
carni Boczna w Kościelisku (do-
tyczy obszaru aglomeracji Zako-
pane).

Wydatki inwestycyjne w roku 2021 
zamknęły się kwotą 12 733 354 zł. 
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TRANSPORT 
MIEJSKI

Usługi transportowe zostały po-
wierzone Spółce TESKO przez 
Gminę Miasto Zakopane.

Średnio w 2021 r. uzyskano po-
krycie kosztów utrzymania linii ko-
munikacji miejskiej ze sprzedaży 
biletów na poziomie ok. 37%. 

Dystrybucja biletów upraw-
niających do korzystania z usług 
przewozowych organizowanych 
w ramach systemu lokalnego zbio-
rowego transportu publicznego 
świadczonego w ramach Komu-
nikacji Miejskiej w Zakopanem 
przez Spółkę TESKO Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. 
z o.o. z siedzibą w Zakopanem jest 
świadczona również dzięki bileto-
matom Małopolskiej Karty Aglome-
racyjnej (MKA) oraz poprzez współ-
pracę z POLREGIO S.A. 

 REALIZACJA PLANU 
TRANSPORTOWEGO 
W 2021 R.

We wrześniu 2021 r. na podsta-
wie ustawy o publicznym transpo-
rcie zbiorowym Burmistrz Miasta 
Zakopane jako organizator pu-
blicznego transportu zbiorowego 
na obszarze Gminy Miasto Zako-
pane ogłosił zamiar bezpośred-
niego zawarcia umowy o świadcze-
nie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na następu-
jących liniach komunikacyjnych: 

 Spyrkówka – Rejon Dworca – 
Kuźnice – Rejon Dworca – Spyr-
kówka

 Rejon Dworca – Kuźnice – 
Rejon Dworca

 Dolina Strążyska – Rejon 
Dworca przez Orkana, Tetmajera, 
Al. 3-go Maja.

W związku z zamiarem uru-
chomienia nowych linii komuni-
kacyjnych, Burmistrz Miasta Za-
kopane podjął decyzję dotyczącą 

wprowadzenia pojazdów elektrycz-
nych do floty komunikacji miej-
skiej w Zakopanem. Decyzja zo-
stała podjęta w oparciu o kryteria 
finansowo-ekonomiczne, środowi-
skowe i społeczno-ekonomiczne 
z uwzględnieniem możliwości 
współfinansowania zakupu au-
tobusów i ładowarek ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu prioryteto-
wego „Zielony transport publiczny 
(Faza I)”. Pozostała część inwesty-
cji finansowana będzie ze środków 
własnych Miasta.

Nowy tabor autobusowy bę-
dzie konstrukcyjnie przystosowany 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych oraz osób starszych z ogra-
niczoną mobilnością, co zapewni 
klientom komfort i bezpieczeń-
stwo przejazdu.

 OCZYSZCZANIE MIASTA
Pokryto wydatki związane z zi-

mowym i letnim oczyszczaniem 
miasta, utrzymaniem eksploata-
cyjnym przejścia podziemnego 
w ciągu ul. Krupówki i na Guba-
łówkę pod drogą wojewódzką 
nr 958. Ponadto pokryto wydatki 
związane z utrzymaniem czysto-
ści na przystankach i wykonaniem 
oczyszczenia studni kanalizacji 
opadowej i rowów przydrożnych 
oraz koszeniem poboczy –  
4 834 720,45 zł.

 PODSTAWOWE USŁUGI 
WYKONYWANE 
W RAMACH POWIERZENIA  
SPÓŁCE TESKO

1. Wywóz odpadów z koszy 
ulicznych

W ramach pozycji wywozu  
odpadów z koszy ulicznych, realizo-
wana była umowa wykonawcza  

  I II III IV V VI

Linia nr 11 21 740 26 988 20 784 16 822 25 256 40 708

Linia nr 14 11 849 22 978 17 990 14 168 19 796 30 382

RAZEM 33 589 49 966 38 774 30 990 45 052 71 090

  VII VIII IX X XI XII RAZEM:

Linia nr 11 55 440 52 902 47 256 31 364 25 894 30 108 395 262

Linia nr 14 43 138 45 190 33 532 22 484 21 990 26 828 310 325

RAZEM 98 578 98 092 80 788 53 848 47 884 56 936 705 587

Szacunkowa frekwencja na liniach w 2021 r. 
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PRACE WYKONANE W RAMACH REMONTÓW BIEŻĄCYCH J.M. ILOŚĆ KOSZT BRUTTO (ZŁ)

Remont asfaltem na gorąco ulic, m.in.
Al. 3 Maja, Brzozowskiego, Chałubińskiego, Br. Czecha, Ciągłówka, Chramcówki,  
Do Samków, Droga do Białego, Droga do Olczy, Droga do Wantuli, Droga  
na Buńdówki, Gawlaki, Grunwaldzka, Harenda, Jagiellońska, Kościeliska, Kotelnica, 
Krzeptówki Stare, Małe Żywczańskie, Maruszarzówny, Orkana, Piłsudskiego, 
Przewodników Tatrzańskich, Regle, Salwatoriańska, Skibówki, Stolarczyka, Struga, 
Szymony, Zamoyskiego

m2 5912 907 875,02

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. B. Czecha, odcinek  
od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Piłsudskiego. mb 449 495 579,98

Wykonanie nowych i remont starych chodników i placów:
nowe chodniki/pobocza: Harenda,
remonty: parking przy Al. 3 Maja, Chramcówki, Droga przez Gubałówkę,  
Krupówki, Zaruskiego, rondo Dmowskiego oraz rondo Solidarności, chodnik  
na ul. Za Cieszynianką

m2 1682 405 241,81

Utwardzenie dróg płytami ażurowymi i wykonanie odwodnienia: 
Jaszczurówka, Ciągłówka m2 580 234 865,01

Zabezpieczenie brzegu potoku przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 mb 40 192 384,05

Odwodnienie dróg, chodników, w tym:
montaż 36 sztuk włazów samopoziomujących na ul.: Chałubińskiego,  
Droga na Bystre, Harenda, Janosówka, Mrowce, Orkana, Stachonie, Tetmajera,  
Droga do Buńdówki, Kącina, Jaszczurówka, Wojdyły

– – 191 607,53

Remont dróg i placów gruntowych:
Choćkowskie, Ciągłówka, Furmanowa, Hrube Niżne, Gawlaki, Kotelnica, Mała Łąka, 
Szkolna, Walowa Góra

m2 576 102 475,38

Montaż słupków i barier:
Br. Czecha, Droga do Białego, Droga do Bristolu, Droga do Olczy, Kaszelewskiego, 
Kościeliska, Kościuszki, Krupówki, Sabały

– – 17 109,82

Remont asfaltem na zimno ulic:
Droga na Bystre, Kościeliska, Kościuszki, Makuszyńskiego, Nowotarska, Stolarczyka, 
Tetmajera

m2 52,35 6 434,22

Pozostałe prace, w tym:
montaż specjalnej kostki z wypustkami przy przejściach dla pieszych, budowa mini 
ronda, renowacja nawierzchni emulsją

– –  121 078,62

zawarta dnia 18 grudnia 2015 r.,  
zgodnie z którą Gmina Miasto Za-
kopane powierzyła Spółce do wy-
konania zadania własne w zakre-
sie opróżniania koszy ulicznych 
i wywozu nieczystości z terenów 
będących w zarządzie Burmistrza 
Miasta Zakopane, z przystanków 
i z terenów objętych wywozem 
na podstawie porozumień. 

W ramach powierzenia ode-
brano i opróżniono następujące ilo-
ści odpadów: 

 302 539 szt. koszy ulicznych
 25 568 szt. worków z tzw. 

podrzutami

 15 780 szt. koszy znajdują-
cych się na przystankach.

2. Zimowe i letnie utrzymanie 
Miasta

W ramach akcji letniej i zimo-
wej Spółka TESKO utrzymywała 
m.in.

 w sześciu standardach jezdnie 
o łącznej powierzchni 499 437 m2

 chodniki o powierzchni  
69 162 m2

 parkingi i miejsca parkingowe 
o łącznej powierzchni 17 747,5 m2

W ramach akcji letniej Spółka  
TESKO zapewniała m.in.

 utrzymanie tygodniowe dróg 
(wtorek, czwartek, sobota, nie-
dziela) ulic o pow. 54 591 m2

 utrzymanie tygodniowe dróg 
(poniedziałek, środa, piątek) ulic 
o pow. 154 850 m2

 utrzymanie 1 × w tygodniu 
chodników i ulic o pow.  
275 844 m2

 parkingi i miejsca parkin- 
gowe o łącznej powierzchni  
17 747,5 m2.

 REMONTY BIEŻĄCE
Zakres rzeczowy usług wyko nanych 
w ramach remontów bieżących:
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RODZAJ MALOWANIA ILOŚĆ  
M2

STAWKA 
JEDNOSTKOWA 

ZŁ

WARTOŚĆ 
BRUTTO  

ZŁ

Malowanie przejść dla pieszych 3427,21 9,72 33312,77

Linie segregacyjne ciągłe 
podwójne 2865,6 8,20 23497,92

Linie ciągłe i przerywane 
segregacyjne pojedyncze 1518,64 8,20 12452,85

Linie strefy wyłączenia z ruchu 912,24 8,20 7480,37

Miejsca parkingowe w kolorze 
niebieskim 738 10,80 7970,40

Strzałki i inne symbole 593,31 9,40 5577,11

Linie wyznaczające przystanek 72,84 10,80 786,67

Zamalowanie oznakowania  
czarną farbą 36 9,90 356,40

Świadczenie usług malowania cienkowarstwowego oznakowania poziomego 
ulic na terenie miasta Zakopane

 USŁUGI NAPRAWY, 
KONSERWACJI, 
WYMIANY ZNISZCZONYCH 
ZNAKÓW DROGOWYCH  
ORAZ WYKONANIE 
OZNAKOWANIA 
PIONOWEGO W WYPADKU 
WPROWADZENIA ZMIAN 
W ORGANIZACJI RUCHU 
DROGOWEGO

W ramach oznakowania piono-
wego dokonano napraw, montażu 
i demontażu oznakowania m.in. 

 zamontowano 108 szt. kom-
pletów nowych znaków,

 zamontowano 273 szt. no-
wych tarczy na istniejącym słupku, 

 zamontowano 171 szt. no-
wych ocynkowanych słupków wraz 
z fundamentami,

 zamontowano 13 szt. tablic 
informacyjnych (1,2 × 0,9). 

Ponadto pokryto wydatki zwią-
zane z programowaniem pilotów 
do szlabanów w Kuźnicach, napra- 
wą szlabanów w Kuźnicach oraz 
aktualizacją programu do ewiden-
cji dróg. 

 BEZPIECZEŃSTWO 
RUCHU DROGOWEGO

1. Zrealizowano zadanie pole-
gające na opracowaniu dokumen-
tacji i wykonaniu robót budow-
lanych związanych z budową 
oświetlenia na istniejących dwóch 
przejściach dla pieszych w Zakopa-

nem, zlokalizowanych na ul. Jana 
Kasprowicza dla zadania inwesty-
cyjnego o nazwie: „Wykonanie de-
dykowanego oświetlenia przejść 
dla pieszych na drodze krajowej 47”. 
Zadanie inwestycyjne zostało reali-
zowane na podstawie zawartego 
Porozumienia pomiędzy Miastem 
Zakopane a Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Kra-
jowych i Autostrad, w ramach Pro-
gramu Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej 2021–2024. Inwestycja 
została sfinansowana z Krajowego 
Funduszu Drogowego oraz prac 
przygotowawczych dla tych zadań 
z budżetu państwa.

2. Zrealizowano zadanie 
polega jące na budowie oświetle-
nia na istniejących dwóch przej-
ściach dla pieszych w Zakopanem, 
zlokalizowa nych na łuku drogi 
w okolicy skrzyżowania ul. Koście-
liskiej i ul. ks. J. Stolarczyka oraz 
w okolicy skrzyżowania ul. Krzep-
tówki i ul. Przewodnika J. Krzep-
towskiego. Zadanie wykony wane 
było w ramach programu „Po-
prawy bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego”. Inwestycja zo-
stała zrealizowana i sfinansowana 
przez Województwo Małopolskie 

Stan prac na wrzesień 2022 r.
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przy wsparciu w formie dotacji 
Gminy Miasto Zakopane.

 MALOWANIE 
CIENKOWARSTWOWEGO   
OZNAKOWANIA 
POZIOMEGO ULIC 
NA TERENIE MIASTA 
ZAKOPANE

Łącznie wykonano malowanie 
cienkowarstwowe – poziome ulic 
na powierzchni 10 163,84 m2.

 
 OŚWIETLENIE MIASTA
Zakup energii elektrycznej 

związany z oświetleniem miasta, 
sygnalizacją świetlną ruchu drogo-
wego oraz dzierżawą słupów elek-
troenergetycznych pod zawiesze-
nie opraw oświetleniowych.

Zgodnie z realizacją zadania 
Gminy polegającym na finansowa-
niu oświetlenia ulic, placów i dróg 
znajdujących się na terenie gminy, 
pokryto wydatki na zakup energii 
elektrycznej (sprzedaż, dystrybucja) 
związany z oświetleniem miasta  
oraz sygnalizacją świetlną ruchu  
drogowego. Ponadto pokryto wy-
datki związane z udostępnieniem 
słupów elektroenergetycznych 
w celu zabudowania i utrzymywa-
nia opraw oświetleniowych –  
896 104,45 zł.

 KONSERWACJA I BIEŻĄCE 
NAPRAWY SYSTEMU 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
ORAZ SYGNALIZACJI 
ŚWIETLNEJ RUCHU 
DROGOWEGO

Pokryto wydatki związane 
z świadczeniem usług związanych 
z konserwacją i bieżącymi napra-
wami systemu oświetlenia ulicz-
nego i sygnalizacji świetlnej ruchu 
drogowego – 492 810,11 zł.

 BUDOWA OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO
 budowa oświetlenia ulicz-

nego wzdłuż drogi ul. Piaseckiego
Zakupiono 20 szt. lamp fotowol-

taicznych. 

 INWESTYCJE
Dotacje w 2021 r. z umów 
zawartych w roku 2018:

1. Budowa zintegrowanego 
centrum komunikacji kolejowej 
i autobusowej w Zakopanem.

2. Przebudowa budynków 
dworca PKP wraz z budową par-
kingu w celu dostosowania do no-
wych funkcji związanych z obsługą 
ruchu pasażerskiego. 

3. Usprawnienie transportu 
między Dworcem PKP a Kuźni-
cami w Zakopanem wraz ze stwo-
rzeniem zintegrowanego centrum 
przesiadkowego przy Dolnej Stacji 
Kolei Linowej na Kasprowy Wierch.

Dotacje w 2021 r. z umów 
zawartych w roku 2021:

1. Remont drogi gminnej 
nr 420209K (ul. Partyzantów) w km 
od 00+000 do km 00+121 w miej-
scowości Zakopane, Gmina Mia-
sto Zakopane.

2. Remont drogi gminnej 
nr 420148K (ul. Droga do Bia-
łego) w km od 0+000 do km 0+333 
w miejscowości Zakopane, Gmina 
Miasto Zakopane.

Dotacje w 2021 r. w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych: 

Wsparcie dla gmin górskich – 
wsparcie na przebudowę dróg 
gminnych: ul. Za Strugiem, rondo 
Zamoyskiego – Chałubińskiego,  
ul. Kasprusie.

Stan prac na wrzesień 2022 r.
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KULTURA I DZIEDZICTWO 
NARODOWE 

Do zadań własnych 
gminy należą sprawy 
kultury, w tym bi-

bliotek gminnych oraz innych in-
stytucji kultury, a także ochrony 
i opieki nad zabytkami położonymi 
na jej terenie.

 WYDARZENIA
W roku 2021 z powodu pande-

mii niektóre wydarzenia kulturalne 
odbywające się cyklicznie, zostały 
zrealizowane w ograniczonym za-
kresie. Organizatorzy zmuszeni byli 
dostosować się do warunków na-
rzuconych przez ustawy, w związku 
z obostrzeniami. 

Organizacja i współorganizacja  
wydarzeń kulturalnych w Zako-
panem należy do zadań Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta Zakopane, 
Zakopiańskiego Centrum Kultury 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1. Imprezy patriotyczne
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklę-

tych, Obchody rocznicy Uchwale- 

nia Konstytucji 3 Maja (w ograni-
czonym zakresie z powodu pande-
mii), Dzień Sybiraka, Obchody  
103. rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości.

2. Imprezy kulturalne
Sylwester Marzeń z TVP 2,  

XII i XIII Festiwal Kolęd, Pastorałek 

i Pieśni Bożonarodzeniowych „Do-
brze ześ sie Jezu pod Giewontem 
zrodziył”, Salon Marcowy 2021. Po-
kaz Filmów o Sztuce. Józef Wilkoń. 
Ilustracja, rzeźba, film, Tatrzań-
ski Festiwal Zespołów Góralskich 
„Złote Kierpce”, Jazzowe Zako-
pane – 17. Wiosna Jazzowa, Dzień 
Dziecka, Program Cool-turalny 
Człowiek, XIX Dni Zakopanego po-
łączone z rocznicą Powstania Ślą-
skiego – Zakopane w 100-lecie  
III Powstania Śląskiego, Otwarcie 
Sezonu Letniego, Zakopiański Fe-
stiwal Literacki, Kino Letnie, Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameral-
nej, 50. Konkurs na wiersz o tema-
tyce górskiej im. Tadeusza Staicha, 
52. Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru Ziem Górskich, Festiwal „Inspi-
rowane Górami” im. Ewy i Macieja 
Berbeków, Mikołajkowy miejski 
festyn rodzinny, Otwarcie szopki 
bożonarodzeniowej przy Urzędzie 
Miasta Zakopane, Otwarcie Sezonu 
Zimowego, Koncert sylwestrowy 

w wykonaniu Tatrzańskiej Orkie-
stry Klimatycznej. 
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 WYDAWNICTWA, 
FILMY PROMOCYJNE, 
NAGRANIA AUDIO 
DOTYCZĄCE MIASTA
 film promocyjny o Kumoter-

kach – współprodukcja ze Związ-
kiem Podhalan o. Zakopane

 Księga Kulinarna Górali 
Świata – współwydanie z ZCK –  
52. MFFZG

 Zakopane w 100-lecie III Po-
wstania Śląskiego – współwydanie 
z TG Sokół. Gniazdo w Zakopanem.

 NAGRODY BURMISTRZA
Doroczne Nagrody Burmistrza 

otrzymali: Lesław Dall, Antoni Gra-
bowski, Anna Wende-Surmiak. Na-
grodę Literacką otrzymali Dariusz 
Kortko i Jerzy Porębski za książkę 
„Berbeka. Życie w cieniu Broad 
Peak” Wydawnictwa Agora. 

 
 WSPÓŁPRACA MIASTA 
ZAKOPANE Z ZAKRESU 
KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR 
KULTURY I TRADYCJI 
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI

Współpraca o charakterze fi-
nansowym polegała na zlecaniu 
realizacji zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tra-
dycji na zasadach określonych 
w ustawie i odbywała się w for-
mie wspierania takich zadań wraz 
z udzieleniem dotacji na ich re-
alizację. Zlecenie realizacji zadań 
publicznych odbywa się w trybie 
ogłaszanego przez Burmistrza Mia-
sta Zakopane otwartego konkursu 

ofert lub w trybie zamówienia pu-
blicznego. W 2021 r. na przedmio-
towe zadania przeznaczono kwotę 
450 000 zł, a wyko rzystano środki 
w wysokości 423 266,62 zł w nastę-
pujący sposób:

 W roku 2021 Miasto Zako-
pane uhonorowało działalność na-
stępujących organizacji pozarzą-
dowych za szczególne osiągnię-
cia w zakresie upowszechniania 
i ochrony kultury przyznając na-
grody finansowe: 

Związkowi Podhalan Od-
dział Zakopane dla Zespołu im. 
Klimka Bachledy za współorga-
nizację i pełnienie funkcji gospo-
darza podczas 52. MFFZG, Parafii 
MB Objawiającej Cudowny Meda-
lik dla zespołu „Giewont” za współ-
organizację i pełnienie funkcji go-
spodarza podczas 52. MFFZG oraz 
z okazji Jubileuszu Zespołu, Zespo-
łowi regionalnemu Białodunajca-
nie i Hulajniki za współorganizację 
52. Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich, Zespo-
łowi Regle z Poronina jako nagroda 
za udział w MFFZG w Zakopanem, 
Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz 
Osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną za współorganizację Za-
kopiańskich Mikołajek.

 W 2021 r. całkowita kwota 
przekazana przez Miasto Zako-
pane organizacjom pozarządo-
wym dla zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury  
i tradycji wyniosła 508 949,62 zł 
(tabele str. 21–22).

 DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. STEFANA 
ŻEROMSKIEGO 
W ZAKOPANEM 

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Stefana Żeromskiego w Za-
kopanem zorganizowano łącznie  
75 imprez kulturalnych, edukacyj-
nych, w których wzięło udział łącz-
nie 15 900 użytkowników. Zostały 
zorganizowane m.in. „Czwartki Li-
terackie dla dorosłych”, „Czwartki 
Literackie dla dzieci i młodzieży”, 
„Zakopiański Festiwal Literacki”, 
lekcje biblioteczne, zajęcia, warsz-
taty: literackie, plastyczne, spotka-
nia autorskie z pisarzami, promocje 
książek, wernisaże, wystawy, kon-
kursy plastyczne. 

Liczba czytelników 4207

Liczba odwiedzin 36 775

Liczba wypożyczeń 
księgozbioru ogółem 62 857

Liczba wypożyczeń 
księgozbioru na zewnątrz 47 430

Liczba egzemplarzy 
udostępnionych  
na miejscu

15 427

Wybrane dane statystyczne  
za rok 2021
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 MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
IM. WŁ. HR. ZAMOYSKIEGO –
DZIAŁANIA  
WYSTAWIENNICZO- 
-EDUKACYJNE 

Rok 2021 Miejska Galeria Sztuki 
im. Władysława hr. Zamoyskiego 
w Zakopanem rozpoczęła konty nua-

cją wystawy Litera – Idea i Forma 
otwartej w październiku 2020 r. 

Wystawy:
 Wystawa zorganizowana 

w ramach Festiwalu Inspirowane 
Górami oraz w nawiązaniu  
do 87. rocznicy nadania Zakopa-
nemu praw miejskich

 Salon Marcowy 2021. Pokaz 
Filmów o Sztuce. Józef Wilkoń – 
Ilustracja, Rzeźba, Film – 20 III 2021–
22 VII 2021

 Artyści Zakopiańscy 2021 –  
30 VII 2021–24 IX 2021

 Moje Zakopane. Beata Bugaj-
-Tomaszewska, Małgorzata Drozd-
-Witek – 1 X 2021–30 X 2021 

 Ewa Fortuna. Zapisane 
w czasie – 5 XI 2021–11 XII 2021

 Arkadiusz Waloch. Spotkania 
z Janem Pawłem II – 18 XII 2021– 
28 I 2022

 Zakopiański Dzień Dziecka 
z warsztatami Rybki i ryby

 6. Zakopiański Festiwal Lite-
racki

 CENTRUM KULTURY 
RODZIMEJ W WILLI 
CZERWONY DWÓR 

1. Działania wystawienniczo- 
-edukacyjne w 2021 r.

 „Świat kolorów Ze-
nona Remiego” (11 grud-
nia 2020 r. do 19 marca 
2021 r.)

 „Ojciec i syn. Paweł 
Karasek i Krzysztof Ka-
rasek” (26 marca 2021 r. 
do 27 czerwca 2021 r.) 

 „Na rozdrożu. 
Adam Doleżuchowicz, 
Bożena Doleżuchowicz 
Mickiewicz” (10 lipca  
do 3 września 2021 r.)

 Wystawa pokonkur-
sowa „Oblicza Frasobliwego”  

(18 września do 30 października 
2021 r.)

 „Polowace i polowacki” wy-
stawa malarstwa na szkle Jolanty 
Pęksy (8 listopada 2021 do 11 grud-
nia 2021 r.)

 „Tradycja naszym skarbem” 
Joanna i Wojciech Łackowie 
(20 grudnia 2021 do 12 lutego 2022 r.) 

 „Czerwony Dwór i jego 
mieszkańcy” wystawa czynna  
do 13 czerwca oraz od 1 września  
do 3 stycznia 2022 r.

 „Wielka Krokiew. 
Od profanum do sacrum” 
(14 czerwca do 10 sierp-
nia 2021 r.)

2. Wystawy dodatkowe:
 Wystawa Adwen-
towo-Bożonarodze-
niowa w Domu 
Polskim w Buda-

peszcie (19 grudnia 
2021 do 31 stycznia 

2022 r.)
 „Czerwony Dwór  

w oczach przed-
szkolaków” Wysta - 
wa grupy Świstaki 
z Przedszkola nr 3 
w Zakopanem – 

Czerwony Dwór

Księgozbiór ogółem
(Książki, czasopisma, 
zbiory audiowizualne)

161 527

Książki 153 241

Czasopisma 4567

Zbiory specjalne 3719

W tym audiobooki 2497

Użytkownicy biblioteki, odwiedziny, 
udostępnianie zbiorów

Zakup książek 3 154

Zakup czasopism 7

Zakup zbiorów 
audiowizualnych 1 256

Zakup książek, czasopism, zbiorów 
audiowizualnych w voluminach
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 Wystawa zorganizowana 
przez Wydział Kultury UM Zako-
pane: Portret folkloru świata. Zdję-
cia Jerzego Kosiuczenki.

3. Warsztaty edukacyjne
Warsztaty sztuki i rękodzieła 

podhalańskiego wpisały się już 
na stałe do kalendarza Centrum 
Kultury Rodzimej w willi Czerwony 
Dwór. W ostatnim kwartale 2021 r. 
odbywały się następujące zajęcia:

 malowanie na tkaninach – 
prowadziła Anna Buńda-Dorula

 haft kolorowy – prowadziła 
Anna Michalik

 malarstwo na szkle – prowa-
dziła Jolanta Pęksa

 haft koralikowy – prowadził 
Andrzej Siekierka

 MIEJSKI KONSERWATOR 
ZABYTKÓW

Realizacja zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej, powierzonych 
na mocy Porozumienia z dnia  
3 stycznia 2017 r. zawartego po-
między Wojewodą Małopolskim 
a Gminą Miejską Zakopane w spra-
wie powierzenia niektórych spraw 
z zakresu właściwości Małopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków oraz Aneksu do Po-
rozumienia z dnia 5 września  
2019 r. W ramach realizacji zadań 
powierzonych w roku 2021 Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytków 
rozpatrzyło 163 sprawy, w tym  
24 w formie uzgodnień/pozwoleń/
decyzji administracyjnych, zreda-
gowano 306 pism w ramach reali-
zacji zadań powierzonych z zakresu 
ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami.

Realizacja zadań własnych 
gminy z zakresu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami:

1. Podjęte uchwały: 
a) Uchwała nr XXXI/382/2021 

Rady Miasta Zakopane z dnia  
30 czerwca 2021 r. w sprawie przy-
znania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, w wysokości 
86 000,00 zł brutto, na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich restau-
ratorskich lub robót budowlanych  
w obrębie zabytkowej willi „Ha-
renda” zlokalizowanej w Zakopa-
nem na os. Harenda 12a, polega-
jących na: remoncie konserwa-
torskim więźby dachowej wraz 
z wymianą zniszczonego pokry-
cia dachowego z gontu drewnia-
nego na gont drewniany (50% po-
wierzchni dachu),

b) Uchwała nr XXXI/383/2021 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
30 czerwca 2021 r. w sprawie przy-
znania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, w wysokości 
20 000,00 zł brutto na sfinansowa- 
nie prac konserwatorskich restau-
ratorskich lub robót budowlanych  
w obrębie zabytkowej willi „Jadwi-
niówka I”, zlokalizowanej w Zako-
panem przy ul. Zamoyskiego 32,  
polegających na: remoncie dachu 
pulpitowego nad werandą wraz 
z wymianą zniszczonych elemen-
tów, 

c) Uchwała nr XXXI/384/2021 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
30 czerwca 2021 r. w sprawie przy-

znania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym  
do rejestru zabytków, w kwocie  
5985,75 zł brutto, na sfinansowanie 
prac konserwatorskich restaurator-
skich lub robót budowlanych w ob-
rębie zabytkowej willi „Cicha”, zlo-
kalizowanej w Zakopanem przy  
ul. Kościeliskiej 42, polegających  
na: impregnacji przeciw korozji 
biologicznej dachu z nowo nabi-
tych gontów świerkowych,

d) Uchwała nr XXXII/430/2021 
Rady Miasta Zakopane z dnia  
30 września 1021 r. w sprawie przy-
znania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, w wysokości 
12 194,21 zł brutto, na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich restau-
ratorskich lub robót budowlanych 
w obrębie zabytkowej willi „Mali-
nówka” zlokalizowanej w Zakopa-
nem przy ul. Sobczakówka 9,  
polegających na: pracach remon-
towo-naprawczych w obrębie 
dwóch kominów ceglanych,  
w części ponad dachem.

2. Realizacja uchwały 
nr LIV/778/2018 Rady Miasta Zako- 
pane z dnia 12.09.2018 r., w sprawie:  

przyjęcia Gminnego Pro-
gra mu Opieki nad Zabyt-
kami Gminy Miejskiej Zako-
pane na lata 2018–2021.

Od dnia przyjęcia 
Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami 

Gminy Miejskiej Zako-
pane na lata 2018–2021,  

tj. od 12.09.2018 r. realizo-
wane są określone w Pro-
gramie Priorytety oraz Kie-
runki Działań, mające 
na celu osiągnięcie celu 
strategicznego programu, 
tj.: OCHRONA I ZACHOWA-
NIE ZASOBÓW DZIEDZIC-
TWA, BUDUJĄCYCH TOŻ-
SAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW 
ORAZ MIEJSCA. 
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LP. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ OFERTY WYKORZYSTANA 
DOTACJA

1. Fundacja Kulturalny Szlak Wydanie książki Hanny Pieńkowskiej i Tadeusza Staicha 
„Drogami skalnej ziemi” 15 000 zł

2. Fundacja Zakopiańczycy.  
W poszukiwaniu tożsamości

„Kartki z dziennika Zofii Forteckiej” – opracowanie 
i przygotowanie publikacji 9000 zł

3. Fundacja Antoniego Rząsy
Publikacja katalogu „Marcin Rząsa. Rzeźba” towarzysząca 
wystawie retrospektywnej zakopiańskiego artysty 
rzeźbiarza Marcina Rząsy

10 000 zł

4. Stowarzyszenie Akademia 
Młodego Artysty

Wydanie tomu poetyckiego – wiersze inspirowane 
twórczością Jana Kasprowicza, laureatów konkursu 
poetyckiego „liryczna POSA”

3000 zł

5. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – tom 29 8000 zł

LP. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ OFERTY WYKORZYSTANA 
DOTACJA

1. Stowarzyszenie Kalatówki Art
XXV Twórcze spotkania młodych muzyków 
jazzowych – jazz Camping Kalatówki 2021 w okresie 
od 27 września do 3 października 2021

16 875,00 zł

2. Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza 
w Zakopanem

Koncert Finałowy i „Kluby Rozmów na Szczytach” 
w XII edycji Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka 
na Szczytach” w Zakopanem

15 000,00 zł

3. Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim Moc Gór Festiwal 30 000,00 zł

4. Tatrzańska Fundacja Muzyczna Koncert „Kardynał Stefan Wyszyński in Memoriam” 15 500,00 zł

5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
Gniazdo w Zakopanem

Wojciech Korfanty Wielki Obywatel Zakopanego.  
100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego 24 000,00 zł

6. Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis „Idom casy” – warsztaty muzyczne 34 891,62 zł

7. Stowarzyszenie Akademia Młodego Artysty Warsztaty pt. „Kamienne obrazy”, zakończone wysta-
wą. Mozaika artystyczna dla zakopiańskich dzieci. 8000,00 zł

8. Fundacja Zakopiańczycy.  
W poszukiwaniu tożsamości XI Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne „Jutro” 5000,00 zł

9. Stowarzyszenie twórczo-artystyczno- 
-projektowe KREACJA XVII Elektroniczne Zaduszki 10 000,00 zł

10. Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza 
w Zakopanem

Koncert zespołu Atom String Quartet w ramach  
obchodów 145. rocznicy urodzin Mieczysława 
Karłowicza

30 000,00 zł

11. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Krakowie Karol z Atmy. Siła muzyki. Dźwięk i słowo 10 000,00 zł

Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, wystaw artystycznych 
i historycznych oraz spektakli teatralnych

Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej

LP. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ OFERTY WYKORZYSTANA 
DOTACJA

1. Związek Podhalan Oddział Zakopane Prowadzenie zespołu „Małe Klimki” 9000 zł

2. Parafia MB Objawiającej Cudowny 
Medalik w Zakopanem-Olczy Prowadzenie zespołu „Mały Giewont” 9000 zł

3. Związek Podhalan Oddział Zakopane Prowadzenie zespołu im. Klimka Bachledy 9000 zł

4. Parafia MB Objawiającej Cudowny 
Medalik w Zakopanem-Olczy

Prowadzenie Parafialnego Regionalnego Zespołu 
„Giewont” 9000 zł

Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism

 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
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Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki

LP. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ OFERTY WYKORZYSTANA 
DOTACJA

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza

Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza  
i Galerii Obrazów Władysława Jarockiego 44 000 zł

2. Związek Podhalan Oddział Zakopane Święto ulicy Strążyskiej 0 zł, zwrot w całości, 
zadanie nie odbyło się

3. Związek Podhalan Oddział Zakopane Święto ulicy Kościeliskiej 0 zł, zwrot w całości, 
zadanie nie odbyło się

4. Związek Podhalan Oddział Zakopane Muzykanckie zoduski 1500 zł

5. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
Gniazdo w Zakopanem Podróż w Miejscu – podróże po kulturze 7000 zł

6.
Stowarzyszenie Muzeum Walki 
i Męczeństwa „Palace” – Katownia 
Podhala

Powiązanie historii o. Maksymiliana Marii Kolbe 
z postacią Franciszka Gajowniczka – więźnia 
Katowni Podhala Palace – w kontekście wydarzeń 
II wojny światowej do realizowania Archiwum 
Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa 
„Palace” – Katownia Podhala

9000 zł

7.
Stowarzyszenie Muzeum Walki  
i Męczeństwa „Palace” – Katownia 
Podhala

Historia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w kontekście wydarzeń II Wojny Światowej do 
realizowania Archiwum Stowarzyszenia Muzeum 
Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala 
dotycząca osób przesłuchiwanych w Katowni

15 000 zł

8.
Stowarzyszenie Muzeum Walki  
i Męczeństwa „Palace” – Katownia 
Podhala

Nagrywanie rodzin osób, które uczestniczyły 
w wydarzeniach II Wojny Światowej do 
realizowania Archiwum Muzeum Palace, 
dotyczące osób, które były przesłuchiwane 
w siedzibie Gestapow willi Palace w Zakopanem

7000 zł

9. Związek Podhalan Oddział Zakopane Nagranie płyty CD zespołu im. Klimka Bachledy 9000 zł

10. Fundacja „Zakopiańczycy.  
W poszukiwaniu tożsamości” Autorskie spotkania literackie „Czarne na białym” 5500 zł

11. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Krakowie Karol z Atmy. Siła muzyki. Dźwięk i słowo 10 000 zł

Edukacja kulturalna

LP. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ OFERTY WYKORZYSTANA 
DOTACJA

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza Wieczory na Harendzie  8000 zł

2. Podhalański Uniwersytet III Wieku 
w Zakopanem Edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych 30 000 zł

3. Fundacja Antoniego Rząsy Cykl letnich warsztatów artystycznych nawiązujących  
do twórczości Antoniego Rząsy  7000 zł
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SPORT, REKREACJA 
I EDUKACJA

 ROZWÓJ I UTRZYMANIE 
INFRASTRUKTURY 
SPORTOWO- 
-REKREACYJNEJ

Trasy biegowe:
 Narciarska trasa biegowa 

Biały Potok o długości 5 km  
(z odcinkami 1 km, 2 km, 3 km, 
4 km), posiadająca homologację 
PZN z parametrami FIS, utrzymy-
wana jest ze środków finansowych 
Gminy Miasto Zakopane od 1993 r.  
Jednak dopiero od 1999 r. umo- 
wy dzierżawy są podpisywane 
na okresy wieloletnie. Obecnie 
podpisanych jest 61 umów  
z 98 właścicielami działek  
na czas określony do 2024 r.  
Koszt dzierżawy w 2021 r. wyniósł 
81 791,12 zł.

 Śnieżono i utrzymywano  
mechanicznie na Górnej Równi 
Krupowej narciarską trasę biegową 
o długości 3–4 km.

 Śnieżono i utrzymywano 
mechanicznie na Dolnej i Górnej 
Równi Krupowej górki saneczkowe 
w ramach śnieżnego parku. 

 Łącznie na renowację, śnieże-
nie i utrzymanie tras i górek śnież-
nych wydatkowano kwotę  
299 578,17 zł. 

 REALIZACJA ZADAŃ 
W ZAKRESIE SPORTU 
DZIECI I MŁODZIEŻY, 
TURYSTYKI I REKREACJI; 
UDZIELENIE DOTACJI 
DLA ZAKOPIAŃSKICH 
KLUBÓW SPORTOWYCH 
I STOWARZYSZEŃ

Dotacje przeznaczono na or-
ganizację szkolenia dzieci i mło-
dzieży uzdolnionej sportowo oraz 
sportowców niepełnosprawnych, 
przygotowań i uczestnictwa w re-
gionalnych, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych imprezach sporto-

wych oraz promocję sportu dzieci 
i młodzieży, z czego na:

1. Organizację całorocznego 
szkolenia dzieci i młodzieży uzdol-
nionych sportowo oraz sportowców 
niepełnosprawnych przeznaczono  
240 267,00 zł.

2. Organizację i uczestnictwo 
w lokalnych, regionalnych, ogólno-
polskich i międzynarodowych im-
prezach sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych przeznaczono  
147 258,00 zł.

3. Promocję sportu dzieci i mło-
dzieży oraz aktywności fizycznej 
seniorów przeznaczono 91 427,00 zł.

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
DLA ZAWODNIKÓW, 
TRENERÓW I DZIAŁACZY 
SPORTOWYCH

Od wielu już lat Miasto Zako-
pane docenia i wspiera sportow-
ców oraz działaczy sportowych. 
Wyrazem uznania jest ustanowie-
nie stypendiów dla wyróżniających 
się młodych sportowców, jak rów-
nież nagród i wyróżnień nie tylko 
dla zawodników, lecz także trene-
rów i wychowawców, którzy każ-
dego dnia szkolą, doskonalą i dbają 
o rozwój powierzonej sobie mło-
dzieży.

 STYPENDIA SPORTOWE 
DLA UCZNIÓW/
SPORTOWCÓW

W 2021 r. kluby i stowarzyszenia 
złożyły 140 wniosków o przyznanie 
stypendiów dla swoich podopiecz-
nych, z czego 5 wniosków zostało 
uznanych za nieważne. Wspar-
cia udzielono 110 zawodnikom 
na łączną kwotę 100 000,00 zł,  
a przyznane stypendia przekazy-
wano od maja do grudnia na oso-
biste rachunki bankowe zawodni-
ków lub ich opiekunów prawnych.

 ZAKUP SPRZĘTU 
SPORTOWEGO,  
DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

Ze względu na zakaz organiza-
cji imprez sportowych w związku 
z pandemią, działania w ramach 
sportowej rywalizacji szkół oraz 
przy realizacji Programów sporto-
wych w szkołach zostały ograni-
czone. Wydatkowano na ten cel 
kwotę 55 757,00 zł.

 PROWADZENIE 
PROGRAMÓW 
W ZAKRESIE 
WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO ORAZ 
BADAŃ W ZAKRESIE 
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ

1. Poszerzony program 
Wychowania Fizycznego  
im. Stanisława Marusarza

Na zajęcia w ramach programu 
uczęszczało 290 uczniów ze szkół 
podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 
9. Zrealizowano 250 godzin zajęć, 
koszt prowadzenia programu wy-
niósł 37 000,00 zł.

2. Program „Już pływam” – nauka 
pływania w ramach lekcji w-f 
dla uczniów klas IV

Programem objęte zostały 
dzieci klas IV szkół podstawowych 
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nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9, łącznie 222 ucz- 
niów w AQUA Park Zakopane 
w terminach 01.03.2021 – 18.06.2021 
oraz 06.09.2021 – 17.12.2021. 
Z związku z sytuacją związaną 
z COVID-19 część zajęć z nauki pły-
wania została odwołana.  
Całkowity koszt programu  
to 48 308,00 zł.

 
3. Organizacja 10 edycji 
Światowego Dnia Śniegu –  
FIS World Snow Day

Każdego roku w trzeci weekend 
stycznia, Urząd Miasta Zakopane 
organizuje dużą rodzinną imprezę 
sportową – Światowy Dzień Śniegu. 
Ze względu na pandemię Covid-19 
w 2021 r. niemożliwe było zorga-
nizowanie tej imprezy w tradycyj-
nym, dwudniowym formacie.
10 edycja odbyła się pod hasłem 
„Bawmy się mimo wszystko”. 
W dniu 17 stycznia 2021 r. na Gór-
nej Równi Krupowej przygotowany 
został tor przeszkód oraz trasa bie-
gowa, za pokonanie których dzieci 
otrzymywały pamiątkowy medal. 

 
 PROWADZENIE 
EWIDENCJI 
INNYCH OBIEKTÓW 
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 
HOTELARSKIE I REJESTR 
BAZY NOCLEGOWEJ

Po uruchomieniu rządowego 
programu pn. Polski Bon Tury-
styczny, będącego w czasach kry-
zysu, spowodowanego lockdow-
nem w związku z rozprzestrze-
nianiem się wirusa COVID-19, 
wsparciem zarówno dla krajowej 
branży turystycznej, jak i polskich 
rodzin z dziećmi, znacząco wzrosła 
liczba nowych wpisów i aktuali-

zacji do rejestru obiektów świad-
czących usługi hotelarskie, a wielu 
lokalnych przedsiębiorców przystą-
piło do Programu.

 MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI

Rok 2021 rozpoczął się pod zna-
kiem pandemii koronawirusa, dla-
tego też organizacja wszelkich im-
prez sportowych na początku roku 
możliwa była jedynie w formie wir-
tualnej. Późniejsze miesiące upły-
wały jednak pod znakiem pew-
nych zmian i organizacja zawodów 
była możliwa przy stosowaniu obo-
strzeń.

MOSiR w 2021 r. zorganizował 
37 imprez sportowych (3 odbyły się 
w formie wirtualnej – wystartowało 
355 zawodników), w których wzięło 
udział 2841 osób. Był także współ-
organizatorem lub zabezpieczał  
obsługę sędziowską przy 7 im-
prezach, w których startowało 
2975 zawodników.

 EDUKACJA
1. Opieka nad dziećmi do lat 
trzech 

Od 2012 r. na terenie Gminy  
Miasto Zakopane funkcjonuje nie-
publiczny żłobek „Kubuś Puchaty” 
sprawujący opiekę nad dziećmi 
do 3 lat. Na chwilę obecną jest 
to jedyna placówka tego typu. 
W roku 2021 ze żłobka korzystało 
miesięcznie przeciętnie 15 dzieci 
w wieku od 20 tygodnia życia  
do 3 lat będących mieszkańcami 
naszego miasta. 

2. Wychowanie przedszkolne 
W Zakopanem opieka przed-

szkolna nad dziećmi sprawowana 
jest w:

 3 przedszkolach publicznych 
 5 oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych 

 5 przedszkolach niepublicz-
nych.

3. Gmina Miasto Zakopane 
jest organem prowadzącym 
dla 7 szkół podstawowych 
i 3 przedszkoli.

Była również organem dotują-
cym dla następujących szkół nie-
publicznych funkcjonujących na te-
renie Zakopanego:

 Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa w Zakopanem, ul. Jagielloń-
ska 4

 Społeczna Szkoła Podsta-
wowa im. Josepha Conrada Spo-
łecznego Towarzystwa Oświato-
wego, ul. Kasprusie 35a.

Dotacje udzielone w 2021 r.  
na zadania bieżące dla podstawo-
wych szkół niepublicznych wynio-
sły 822 944,64 zł. 

Nasza gmina jest również orga-
nem dotującym dla Katolickiej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej  
im. Św. Jana Pawła II w Zakopa-
nem, ul. Kościeliska 47A. Dotacje 
udzielone przez Gminę Miasto Za-
kopane w roku 2021 na zadania  
bieżące wyniosły 1 777 020,90 zł, 
z czego 812 703,41 zł stanowiła 
subwencja oświatowa.

 STYPENDIUM 
BURMISTRZA MIASTA 
ZAKOPANE

W roku szkolnym 2020/2021 sty-
pendium w wysokości 150 zł mie-
sięcznie otrzymało 20 uczniów 
szkół podstawowych. Uczniowie 
dostali pamiątkowe dyplomy,  
a rodzice listy gratulacyjne. Uro-
czysta gala wręczenia dyplomów 
odbyła się 18 października w sali 
obrad Urzędu Miasta Zakopane. 

 
 STYPENDIA SZKOLNE 
O CHARAKTERZE 
SOCJALNYM  
I ZASIŁKI SZKOLNE

W roku 2021 przyznano stypen-
dium szkolne 71 uczniom na łączną
kwotę 51 950,25 zł, z czego 41 497 zł, 
pochodziło z dotacji celowej,  
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a 10 453,25 zł stanowiło środki wła-
sne gminy. W 2021 r. nie przyznano 
żadnego zasiłku szkolnego. 

 DOFINANSOWANIE 
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA 
PRACOWNIKÓW 
MŁODOCIANYCH

W roku 2021 wydano 10 decyzji, 
przyznając 7 pracodawcom zwrot 
kosztów kształcenia pracowników 
młodocianych na łączną kwotę  
70 035,33 zł. Środki te zostały prze-
znaczone na przygotowanie zawodo-
we 10 młodocianych pracowników.

 DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW 
DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

Burmistrz Miasta Zakopane za-
pewnia bezpłatny dowóz i opiekę 
uczniom zgodnie z ustawowymi 
zapisami – z miejsca zamieszkania 
do szkoły i z powrotem w różno-
rodny sposób. 

 PROJEKTY I PROGRAMY
1. Laboratoria przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe 
prowadzone przez Gminę Miasto 
Zakopane znalazły się wśród benefi-
cjentów programu. Placówki otrzy-
mały wsparcie finansowe, dzięki 
któremu uczniowie będą mogli 
uczyć się poprzez eksperymento-
wanie i zdobywać w ten sposób 
praktyczne umiejętności. Placów-
kom przyznano łącznie 567 600 zł.

2. Dotacja podręcznikowa
Szkoły podstawowe prowadzone 

przez Gminę Miasto Zakopane 
otrzymały w roku 2021 na wyposa-

żenie w podręczniki, materiały edu-
kacyjne i ćwiczeniowe 225 358,07 zł 
w ramach dotacji celowej. Z kolei  
szkoły niepubliczne oraz Kato-
licka Publiczna Szkoła Podstawowa 
otrzymały na ten cel 30 967,86 zł. 

3. Rezerwa części oświatowej 
subwencji ogólnej 

W ramach środków z rezerwy 
części oświatowej subwencji przy-
znanej z tytułu dofinansowania wy-
posażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przy-
rodniczych w publicznych szko-
łach podstawowych, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 otrzymała 53 507 zł, 
Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 
55 640 zł, a Publiczna Katolicka 
Szkoła Podstawowa 15 330 zł.  
Łącznie przyznano 124 477 zł. 

 INWESTYCJE 
W BUDYNKACH 
PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

W roku 2021 prowadzone były 
następujące zadania inwestycyjne 
w placówkach oświatowych pod-
ległych Gminie Miasto Zakopane:

1. Szkoły Podstawowe
 Zadanie 2017/23 „Zagospo-

darowanie terenu przy SP nr 2  
ul. Skibówki w Zakopanem”. 
Poniesiono nakłady finansowe 
w kwocie 99 271,14 zł na wykona-
nie robót budowlanych i nadzór 
inwestorski. Zaangażowano kwotę 
79 200,00 zł na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 

docelowego zagospodarowania te-
renu przy SP nr 2. 

 Zadanie 2017/09 „Odpro-
wadzenie wody opadowej z da-
chu przed wejściem głównym 
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Za-
kopanem”. 

Poniesiono nakłady finansowe 
w kwocie 27 060,00 zł na wykona-
nie dokumentacji. Zostały zakoń-
czone roboty budowlane. Trwają 
procedury odbiorowe. Zaangażo-
wana kwota na wykonanie robót 
budowlanych i nadzór inwestorski 
wynosi 334 870,01 zł.

 Zadanie 2019/09 „Zago-
spodarowanie terenu otoczenia 
Szkoły Podstawowej nr 4”. Nie po-
noszono wydatków. Zaangażowano 
kwotę 57 700,00 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej.

 Zadanie 2019/02 „Dostoso-
wanie budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1 do warunków p.poż”.  
Poniesiono nakłady finansowe 
w kwocie 58 000 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej.

2. Przedszkola
 Zadanie 2016/02 „Budowa 

przedszkola przy Szkole Podsta-
wowej nr 9 w Zakopanem”. Ponie-
siono nakłady finansowe w kwocie  
21 970,00 zł na wykonanie robót 
budowlanych. 

 Zadanie 2018/07 „Moderni-
zacja placu zabaw w Przedszkolu 
nr 7”. Poniesiono nakłady finan-
sowe w kwocie 1500 zł na aktuali-
zację dokumentacji kosztorysowej. 
Wykonanie zadania wyniosło ogó-
łem 178 004,00 zł.

 Zadanie 2021/07 „Moderni-
zacja dachu w Przedszkolu Nr 7 
w Zakopanem”. Poniesiono nakła - 
dy finansowe w kwocie 2952,00 zł 
na wykonanie dokumentacji tech-
nicznej. Zaangażowano kwotę 
na wykonanie robót budowlanych 
i nadzór inwestorski w kwocie  
83 919,66 zł. 
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ZDROWIE  
I POMOC SPOŁECZNA

 KONKURSY 
1. Konkurs z zakresu zdrowia 

W ramach wydatkowania środ-
ków na działania zdrowotne w 2021 r. 
zrealizowano następujące konkursy 
z zakresu zdrowia: 

 „Program profilaktyki i wcze-
snego wykrywania raka płuc osób 
zameldowanych na pobyt stały 
w Zakopanem” – realizowany przez 
Szpital Specjalistyczny Chorób 
Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej 
w Zakopanem – umowa na kwotę  
96 000 zł, z czego wykorzystano 
kwotę 79 360 zł.

 Program „Opieka długotermi-
nowa oraz paliatywno-hospicyjna 
nad pacjentem przewlekle i nie-
uleczalnie chorym w domu i przy-
chodni, wypożyczanie sprzętu me-
dyczno-rehabilitacyjnego dla osób 
chorych objętych pomocą palia-
tywną, różne formy wspierania ro-
dzin w trakcie choroby i osierocenia 
w tym edukacja zdrowotna i opie-
kuńcza członków rodzin oraz 
udzielanie porad z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej”. Zadania 
realizowane są przez Podhalańskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych 
Hospicjum Jezusa Miłosiernego 
w Zakopanem. Kwota przeznaczona 
na ten cel wyniosła 360 000 zł.

 Program profilaktyki wcze-
snego wykrywania cukrzycy typu II 
dla mieszkańców Gminy Miasto  
Zakopane – ogłoszony, jednak 
w związku z brakiem oferentów, 
program nie został zrealizowany.

2. Konkurs z zakresu pomocy 
społecznej

W ramach Otwartego Konkursu 
Ofert realizowane były zadania  
z zakresu pomocy społecznej 
na łączną kwotę 250 000 tys. zł:

 Prowadzenie klubu Seniora 
Szarotka w Zakopanem ul. Kaspru-

sie 35a, realizowany przez Polski 
Związek Emerytów Rencistów i In-
walidów, Zarząd Rejonowy z siedzi-
bą w Zakopanem – dotacja w wy-
sokości 43 360,00 zł – aktywizacja 
osób starszych i niepełnospraw-
nych poprzez spotkania, wyjazdy 

 „Caritas” Archidiecezji Kra-
kowskiej z siedzibą w Krakowie –  
dotacja w wysokości 181 990 zł – 
działalność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, chorych, starszych, 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, działalność charytatywna

 „Kultura na wyciągnięcie ręki” 
realizowany przez Fundację Pro-
mowania Kultury, Sztuki oraz rozwi -
jania pasji „Most Pokoleń Kmicica” 
z siedzibą w Zakopanem – dotacja  
w wysokości 24 650 zł – zapewnie-
nie osobom niepełnosprawnym 
z terenu Gminy Miasto Zakopane 
udziału w wydarzeniach kulturalnych.

 SZCZEPIENIA PRZECIW 
COVID-19

Z inicjatywy Wojewody Małopol-
skiego Łukasza Kmity, Starosty Ta-
trzańskiego Piotra Bąka oraz Bur-
mistrza Miasta Zakopane Leszka 
Doruli w dniach 15–17 sierpnia  
2021 r. na Dolnej Równi Krupowej 
odbyła się akcja szczepień plenero-
wych jednodawkową szczepionką 
Johnson&Johnson. 

Z możliwości zaszczepienia sko-
rzystało niemal 200 osób.

Ponadto istniała możliwość wy-
robienia Karty Seniora dla osób 
60+, z której skorzystało 55 osób. 

 PROGRAMY
Program Narodowego Funduszu 
Zdrowia „Profilaktyka 40 plus”

15 sierpnia odbyła się promocja 
programu Narodowego Funduszu 
Zdrowia „Profilaktyka 40 plus”. Pro-
wadzone były konsultacje specjali-

stów: onkologa i pulmonologa, na-
uka samobadania piersi, pomiary 
poziomu cukru i ciśnienia krwi, ana-
liza składu ciała, porady dietetyka. 
Przy stanowisku NFZ można było 
także odebrać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ 
oraz potwierdzić profil zaufany. 

 
 GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

W 2021 r. w ramach gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym:

 odbyło się 12 posiedzeń Ko-
misji Mieszkaniowej

 dokonano 48 wizji lokalnych 
u wnioskodawców ubiegających 
się o przydział lokalu

 dokonano 18 wizji u miesz-
kańców z zasobu gminnego

 przydzielono 15 lokali (6 so-
cjalnych oraz 9 komunalnych)

 wpłynęły ogółem 52 wnioski 
o przydział lokalu, które rozpatrzono 
pod względem formalnym i przygo-
towano dla Komisji Mieszkaniowej

 opracowano listę osób ubie-
gających się o lokal z zasobu 
gminy na rok 2022, na której znala-
zło się 118 nazwisk.

Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2021 r.

Zadania zawarte w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii na rok 2021 realizowane były 
zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi, ustawą o zdrowiu pu-
blicznym, Narodowym Programem 
Zdrowia przez Pełnomocnika Bur-
mistrza Miasta ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narko-
manii oraz szkoły podstawowe, któ-
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rych organem prowadzącym jest 
Miasto Zakopane. 

 ZREALIZOWANE ZADANIA
1. Kontynuacja działalności 
Telefonu Zaufania dla osób 
z problemami uzależnień i ich rodzin

W ciągu całego roku, także w nie-
dziele i święta pełniono dyżury przy 
telefonie zaufania nr 19288 oraz 
przy internetowym Skype, nr: zako-
pianski_telefon_zaufania, w godzi-
nach od 18.00 do 22.00. Każdego 
dnia dyżur pełniła jedna osoba, m.in. 
pedagodzy, psycholodzy, osoby przy-
gotowane do udzielania porad, pra-
cujące w zawodzie od kilkunastu lat. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Zapewniono funkcjonowanie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i realiza-
cję jej zadań ustawowych, moty-
wowanie osób do podjęcia leczenia 
odwykowego, wspieranie członków 
rodzin z problemem alkoholowym.

 Wpłynęło 25 wniosków o przy-
musowe leczenie alkoholowe.

 Łącznie do sądu o zobowią-
zanie do podjęcia leczenia alkoho-
lowego skierowano 17 wniosków.

 Do biegłych na badania 
w przedmiocie uzależnienia zgło-
siło się 6 osób. Na potrzeby postę-
powania sądowego zespół biegłych 
złożony z biegłego lekarza psychia-
try i biegłego specjalisty ds. uzależ-
nienia wydał 6 opinii w przedmio-
cie uzależnienia.

3. Punkt konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin

W punkcie tym raz w tygo-
dniu po dwie godziny dyżury peł-
nił instruktor terapii uzależnień. 
W punkcie prowadzono porady, 
konsultacje, wstępne rozmowy mo-
tywujące do leczenia. 

4. Punkt konsultacyjny 
dla ofiar przemocy w rodzinie 
dla osób doznających przemocy 
i świadków przemocy

W 2021 r. psycholog dyżurował 
dwa razy w tygodniu po dwie go-
dziny. Obszar pomocy obejmował 
problematykę: uzależnienia od al-
koholu i innych substancji psycho -
aktywnych, zaburzeń adaptacyjnych, 
zaburzeń depresyjnych i lękowych, 
zaburzeń zachowania i osobowo-
ści, problemów wychowawczych 
i trudności w relacjach rodzinnych, 
zdrowia i choroby psychicznej.

5. Punkt konsultacyjny dla rodziców
i wychowawców w zakresie 
trudności wychowawczych

W punkcie raz w tygodniu po dwie 
godziny dyżury pełnił pedagog. 
Odbywały się konsultacje, terapie 
pedagogiczne, pomoc i poradnic-
two wychowawczo-pedagogiczne. 

6. Punkt pomocy rodzinie 
w sytuacji kryzysowej

Raz w tygodniu po sześć go-
dzin dyżurował specjalista. Proble-
matyka dotyczyła m.in. problemów 
w funkcjonowaniu związku, proble-
mów z nadużywaniem alkoholu, na-
głej śmierci współmałżonka, ano-
reksja, fobie.

7. Realizacja szkolnych 
programów profilaktycznych

Środki w kwocie 122 941,83 zł zo-
stały przekazane z działu 851 rodz. 
85154 na zadania profilaktyczne, re-
alizowane przez zakopiańskie Szkoły
Podstawowe. Obejmowały zadania ta-
kie jak: wakacje, opieka nad boiskiem 
szkolnym i placem zabaw, zakup ma-
teriałów dydaktycznych i wyposażenia. 

 MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2021 r. objętych pomocą spo-
łeczną było:

 niezależnie od rodzaju i formy 
świadczeń – 878 osób

 pomocą materialną – 740 osób

 świadczeniem niepienięż-
nym – 251 osób

 pracą socjalną ogółem –  
97 rodzin

W okresie od stycznia do grud-
nia 2021 r.:

 przeprowadzono 1451 wywia-
dów środowiskowych

 przyjęto 3185 interesantów.

1. Program polityki zdrowotnej
Na realizację programu osłono-

wego pomocy rzeczowej w formie 
szczepień przeciwko pneumoko-
kom dla mieszkańców Miasta Za-
kopane w 2021 r., wydatkowano 
kwotę 5100,00 zł. Do tej formy po-
mocy zakwalifikowano 27 osób. 

2. Domy pomocy społecznej 
Opłaty za pobyt w DPS wynio-

sły 2 343 799,52 zł.

3. Konsultacyjny dla osób i rodzin 
uwikłanych w przemoc domową

Środki na przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w 2021 r. wy-
niosły 106 403,59 zł. 

Zaktualizowano „Mapę pomocy 
dla osób doświadczających prze-
mocy w rodzinie”, gdzie umiesz-
czone są dane teleadresowe oraz 
nazwiska pracowników z Instytucji 
mieszczących się na terenie mia-
sta, zajmujących się pomocą oso-
bom doświadczającym przemocy 
(mapa jest dostępna na stronie in-
ternetowej MOPS).

4. Punkt konsultacyjny dla osób 
i rodzin w kryzysie 

Zatrudniony psycholog udzielił  
w ramach Punktu 147 konsultacji  
dla osób i rodzin zgłaszających się 
w różnych sytuacjach kryzysowych 
(nie były one związane z proble-
mem przemocy domowej).

 POMOC FINANSOWA  
DLA MIESZKAŃCÓW 
W 2021 R. 
 zasiłki okresowe przezna-

czono dla 118 osób na łączną kwotę 
187 879,38 zł.
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 zasiłki celowe otrzymało  
687 osób na łączną kwotę  
187 879,38 zł.

 przekazano 1352 dodatki 
mieszkaniowe na łączną kwotę  
344 543,31 zł. 

 wypłacono 732 zryczał-
towane dodatki energetyczne 
dla 88 gospodarstw domowych 
na łączną kwotę 10 159,35 zł

 zasiłki stałe wypłacono  
129 osobom na łączną kwotę  
739 286,54 zł.

Pomoc w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”

Na program przeznaczono  
ogółem kwotę 918 400,40 zł.

 POMOC W FORMIE 
NIEFINANSOWEJ  
DLA MIESZKAŃCÓW 

1. Noclegownia dla bezdomnych – 
Zakopane ul. Spyrkówka 20a

W 2021 r. w noclegowni udzie-
lono 3016 noclegów. 

2. Usługi opiekuńcze 
W 2021 r. objętych opieką było 

112 osób, w tym 72 osoby samotne.

3. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dostosowane 
do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia 
lub niepełnospraw ności.

Ze specjalistycznych usług opie-
kuńczych skorzystało 17 seniorów.

4. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi (suo)

Na ten cel przeznaczono  
195 997,39 zł. 

5. Program „Opieka 75+” –  
edycja 2021

W ramach usług opiekuńczych 
w 2021 r. realizowany był program 
„Opieka 75+”. Na jego realizację  
tj. wynagrodzenia opiekunek wy-
dano 178 555,00 zł ze środków 
otrzymanych z budżetu państwa.

6. Program „Wspieraj Seniora” 
Celem programu była poprawa 

jakości życia i zapewnienie usługi 
wsparcia osobom starszym i sa-
motnym powyżej 70. roku, którzy 
w obowiązującym stanie epidemii  
zdecydowali się na pozostanie 
w domu. Seniorzy mogli liczyć 
na pomoc pracowników MOPS 
Zakopane oraz wolontariuszy 
w zakresie: dostarczenia zakupów, 
w tym artykułów spożywczych oraz 
środków higieny osobistej, zała-
twienia drobnych spraw urzędo-
wych, wyprowadzenia psa, dostar-
czenia ciepłych posiłków itd.

7. Programy realizowane w ramach 
środków z Unii Europejskiej 

 Projekt „Pracujemy dla Cie-
bie” – Wdrożenie usprawnień orga-
nizacyjnych w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zakopa-
nem”. Na jego realizację w 2021 r. 
wydano kwotę 258 112,66 zł.

 Projekt „Zakopiańskim  
ro dzinom nawet Halny nie za-
szkodzi” – w 2021 r. wydano kwotę: 
133 920,00 zł. Jest on adresowany 
do 60 rodzin zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecz-
nym zamieszkujących na terenie 
Gminy Miasto Zakopane. 

8. Świadczenie wychowawcze
W 2021 r. wypłacono 47 438 

świadczeń wychowawczych „500+”. 
Koszt programu ogółem to  
23 832 901,38 zł.

9. Świadczenia rodzinne, 
świadczenia w ramach funduszu 
alimentacyjnego

W okresie od stycznia do grud-
nia 2021 r. wydano:

 1297 decyzji w sprawie świad-
czeń rodzinnych na łączną kwotę  
5 206 950,98 zł

 wypłacono świadczenie 
„za życiem” dla 1 osoby na kwotę 
4000,00 zł

 opłacono składki emerytal-
no-rentowe dla 67 osób na kwotę  
354 441,78 zł

 wypłacono fundusz alimen-
tacyjny dla 116 osób na łączną 
kwotę 590 323,48 zł.

10. Karta Dużej Rodziny 
W okresie od stycznia do grud-

nia 2021 r. zrealizowano 129 wnio-
sków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

11. Asystenci rodziny 
Koszty wsparcia w ramach asy-

stentów rodzinnych w 2021 r. wy-
niosły 157 618,83 zł.

W 2021 r. pomocy w formie 
wsparcia asystenta rodziny udzielono 
27 rodzinom, w tym 55 dzieciom. 

12. Rodziny zastępcze
W 2021 r. na opłaty za pobyt  

47 dzieci w 32 rodzinach zastęp-
czych wydano kwotę 265 909,66 zł.

13. Opłaty za domy dziecka 
Na pobyt 6 dzieci w domach 

dziecka przeznaczono kwotę  
202 172,76 zł. 

14. Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia

W 2021 r. opłacono składki 
na ubezpieczenia zdrowotne dla  
172 osób na kwotę 156 447,79 zł.

15. Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa

W 2021 r. przygotowano i wy-
dano 1550 paczek (ok. 90 ton żyw-
ności) w ramach współpracy MOPS 
Zakopane z Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej. 

16. Wolontariat 
W 2021 r. MOPS Zakopane kon-

tynuował współpracę z wolonta riu-
szami. Szczególną do tego okazją 
była akcja pt. Seniorze zostań w do-
mu, która rozpoczęła się w marcu 
2020 r. i kontynuowana była  
w 2021 r. Ogółem w ramach wo-
lontariatu współpracowało z MOPS 
Zakopane 80 wolontariuszy.
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Miasta Zakopane. Wydział pełnił 
nadzór merytoryczny nad progra-
mem, który poruszał bieżące te-
maty kulturalne, sportowe, inwe-
stycyjne i społeczne. 

W 2021 r. zrealizowanych zo-
stało 51 odcinków programu.

 DZIAŁALNOŚĆ 
PROMOCYJNA 
ZAKOPIAŃSKIEGO 
CENTRUM KULTURY 

ZCK współtworzy z Miastem 
i jego Instytucjami, zgodnie ze stra-
tegią i planami operacyjnymi, za-
dania z zakresu kultury, promocji 
i organizacji czasu wolnego oraz 
wspiera informację o regionie. Ce-
lem ZCK jest zwiększanie potencja-
łu Miasta i wsparcie jego rozwoju 

przez organizację wydarzeń, festi-
wali, promocję i współpracę ze śro-
dowiskami artystycznymi, medial-
nymi, sportowymi oraz biznesem. 

 KAMPANIA PROMUJĄCA 
SEZON LETNI 
W ZAKOPANEM

Miasto Zakopane oraz Zakopiań- 
skie Centrum Kultury w czerwcu
2021 r. wystartowało z ogólnopolską 

KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA I PROMOCJA

 ZASIĘG PLATFORM 
NALEŻĄCYCH 
DO URZĘDU MIASTA 
ZAKOPANE: 
 portal internetowy  

ZAKOPANE.PL – 2,92 mln odsłon 
 BIP – 267 tys. odsłon 
 Facebook Zakopane – 75 783 

polubień i osób obserwujących 
 Facebook Zakopane 

dla Mieszkańców – 2419 polubień 
 Instagram – 26 743 obserwu-

jących 
 YouTube – 61 tys. wyświetleń, 

4,9 tys. godzin oglądania 

1. Informator dla Mieszkańców 
Miasta ZAKOPANE.PL

W 2021 r. ukazały się cztery wy-
dania informatora poświęconego 
najważniejszym sprawom miasta  
z dziedziny inwestycji, kultury, 
sportu, edukacji i ochrony śro-
dowiska, a także bieżącym 
wydarzeniom, ważnym jubi-
leuszom, działalności Rady 
Miasta i poradom dla mieszkań-
ców. Do jednego wydania załą-
czony został „Raport o Stanie 
Miasta za rok 2020”. Wydawany 
w nakładzie 8 tys. egzemplarzy in-
formator jest kolportowany w za-
kopiańskich instytucjach, sklepach, 
restauracjach, a część nakładu tra-
fia bezpośrednio do mieszkańców. 
Ponadto w wersji elektronicznej in-

formator zamieszczany jest na por-
talu Zakopane.pl. 

2. Ulotki dla mieszkańców
Ulotki z najważniejszymi bie-

żącymi informacjami dla miesz-
kańców zostały wydane sześć razy: 
w styczniu, lutym, kwietniu, maju, 
sierpniu i listopadzie 2021 r. 

3. Program „Pod Tatrami. 
Zakopane, Zakopane...”  
TVP3 Kraków

W 2021 r. kontynuowana była 
kampania edukacyjno-informa-
cyjna dotycząca działalności samo-
rządu. Realizowane cotygodniowo 
odcinki programu emitowane były 
na antenie TVP Kraków, ogólnopol-
skiej TVP3 oraz TVP Polonia. Pro-
gram realizowany był w sprawdzo-

nej formule reportaży. Odcinki 
na bieżąco zamieszczane były 

na kanale YouTube Urzędu 
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kampanią promującą zako-
piański sezon letni. Celem 
naszych działań było zapre-
zentowanie walorów i atry-
butów naszego miasta – po-
kazując je z innej perspek-
tywy. Uwypuklając wartości 
tak cenne i poszukiwane 
w dzisiejszych czasach jak: 
odpoczynek, wytchnie-
nie, możliwość kontaktu 
z naturą, relaks z dziećmi 
na świeżym powietrzu, 
a nade wszystko bezpieczeń-
stwo. 

 DOTARCIE 
I EKWIWALENT 

W porównaniu do roku 
2019 udało się zwiększyć do-
tarcie z informacją o Zakopanem 
o 140%, tym samym ekwiwalent, 
czyli wartość informacji o Zakopa-
nem wzrosła o 171%.

 NOWE PROJEKTY – 
PRZESTRZEŃ WIRTUALNA

1. Nośniki multimedialne – 
sieciowanie informacyjne miasta

Sieć ekranów dotykowych i pa-
sywnych zlokalizowanych w obiek-
tach w Zakopanem łączy wszystkie 
zewnętrzne źródła danych (m.in. 
rozkłady jazdy, kalendarz wydarzeń, 
repertuar kin, teatru, dostępne 
atrakcje turystyczne czy infrastruk-
turę rekreacyjną) w jeden przejrzy-
sty, nowoczesny i przede wszyst-
kim łatwy w obsłudze zintegro-
wany system informacji.

2. Social media
Media społecznościowe to nie-

wyczerpane pokłady nowych po-
mysłów, to również modne i bardzo 

elastyczne narzędzie promocyjne. 
Oficjalny profil Zakopanego na In- 
stagramie w ciągu tygodnia gene- 
ruje wartość prawie 98 tys. wy-
świetleń. Obserwuje go 27 tys. 
osób, a posty, relacje i filmy za-
mieszczone na koncie docierają ty-
godniowo do ok. 15,5 tys. odbior-
ców. Face booka Miasta Zakopane 
obserwuje ponad 75 tys. użytkow-
ników. 

W każdym tygodniu media spo-
łecznościowe Miasta aktywizują  
poprzez lajki czy komentarze  
ponad 5 tys. osób, docierając  
w ten sposób tygodniowo do po-
nad 38 tys. osób.

 ROZWÓJ PROJEKTÓW 
ISTNIEJĄCYCH

1. Informator ZAKOPANE.PL –  
wersja drukowana oraz 
interaktywna

Wydawany od 2016 r. w cyklu 
miesięcznym informator, zdobył 

już swoją renomę i uznanie 
wśród turystów i mieszkań-
ców Zakopanego. Główną 
jego ideą jest nadal tworze-
nie podręcznego przewod-
nika po mieście, dzięki któ-
remu w przystępny sposób 
można dowiedzieć się o naj-
ważniejszych wydarzeniach 
organizowanych w prze-
strzeni miasta, odnaleźć pla-
cówki kultury z pełnym opi-
sem, a także inne obiekty 
takie jak: kościoły czy te-
reny rekreacyjne. Ciekawa 
oprawa graficzna i przejrzy-
sta prezentacja treści spra-

wia, że każdy turysta 
chętnie sięga po In-
formator.
 

2. Newsletter
Dla osób ściśle zaintereso-

wanych najświeższymi wiadomo-
ściami z życia Miasta i jego ofertą, 
tworzony jest newsletter, który  
jest wysyłany na adres e-mail  
odbiorcy co najmniej raz na ty-
dzień. Baza liczy już sobie prawie  
3000 użytkowników, a dzięki dzia-
łaniom promującym to narzędzie, 
będzie efektywnie rozbudowy-
wana.
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MAJĄTEK  
MIASTA ZAKOPANE

 UDZIAŁY I AKCJE GMINY 
MIASTO ZAKOPANE 
W SPÓŁKACH WG STANU 
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 
2021 R. 

Gmina Miasto Zakopane po-
siada udziały i akcje w sześciu niżej 
wymienionych spółkach:

I. Przedsiębiorstwo Energe- 
tyki Cieplnej Geotermia Podha-
lańska S.A. z siedzibą w Bańskiej 
Niżnej – 105 625 akcji o wartości  
10 562 500 zł. 

II.  „TESKO” Tatrzańska Komu-
nalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zakopanem – stan 
udziałów 66 315 000 zł. 

III. SEWiK Tatrzańska Komu-
nalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zakopanem –  
9625 udziałów o wartości  
5 775 000 zł. 

IV. POLSKIE TATRY Spółka Ak-
cyjna z siedzibą w Zakopanem – 
209 296 akcji o wartości  
20 929 600 zł, tj. 100%.

V. Zakopiańskie TBS Tatrzań-
ska Komunalna Grupa Kapitałowa  
Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopa-
nem – 6875 udziałów o wartości  
3 437 500 zł. 

VI. Spółka pn. Polskie Koleje 
Linowe S.A. z siedzibą w Zakopa-
nem – 32 500 akcji o wartości  
325 000 zł. 

Łącznie we wszystkich wyżej 
wymienionych spółkach na dzień  
31 grudnia 2021 r. Gmina Miasto Za-
kopane posiada 401 986 udziałów 
i akcji o wartości 108 849 900 zł.

Suma dotacji ze źródeł ze-
wnętrznych otrzymanych pomię-
dzy 01.01.2021 r. a 31.12.2021 r. wy-
niosła 15 838 658,89 zł.
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ZARZĄDZANIE 
SAMORZĄDOWE

 WŁADZE MIASTA 
Miasto Zakopane jest gminą 

miejską. Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym oraz ze Statutem 
Miasta Zakopane organem stano-
wiącym i kontrolnym Miasta Zako-
pane jest Rada Miasta Zakopane, 
natomiast organem wykonaw-
czym – Burmistrz Miasta Zakopane. 

 RADA MIASTA ZAKOPANE
 Pracą Rady Miasta Zakopane 

kieruje Przewodniczący Rady Mia-
sta – Jan Gluc

 Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta: Józef Figiel

 Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta: Wojciech Tatar

Rada Miasta Zakopane liczy  
21 radnych. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 
w jej skład wchodzili następujący 
radni: BACHLEDA-CURUŚ Aneta, 
BRYJAK Bartłomiej, BYSTRZYCKI 
Wawrzyniec, DONATOWICZ Ma-
rek, FIGIEL Józef, GALICA JURECKA 
Lucyna, GĄSIENICA WALCZAK Ma-
ciej, GLUC Jan, JĘDRYSIAK Jerzy, 
JÓŹKIEWICZ Grzegorz, KALATA 
Jacek, KARP Stanisław, KONAR-
SKI Kazimierz, ŁUKASZCZYK Ma-
ria, MRÓZ Tymoteusz, SĘK Marcin, 
SOLIK Wojciech, STRĄCZEK Paweł, 
SZCZERBA Zbigniew, TATAR Woj-
ciech, WIŚNIOWSKI Krzysztof.

 DZIAŁALNOŚĆ RADY 
MIASTA ZAKOPANE 
W 2021 R.

 ŚCISŁE KIEROWNICTWO 
URZĘDU MIASTA 
ZAKOPANE
 Od 2014 r. funkcję Burmistrza 

Miasta Zakopane sprawuje LESZEK 
DORULA, który pełni bezpośredni 
nadzór m.in. nad sprawami plano-
wania przestrzennego oraz Straży 
Miejskiej. 

 AGNIESZKA NOWAK-GĄSIE-
NICA to Zastępca Burmistrza odpo-
wiedzialna m.in. za sprawy oświaty, 
kultury, sportu, ochrony zabytków, 
promocji i spraw społecznych.

 TOMASZ FILAR to Zastępca 
Burmistrza nadzorujący sprawy 
inwestycji, pozyskiwania środków 
europejskich, ochrony środowiska, 
drogownictwa i transportu oraz 
mienia i nadzoru właścicielskiego. 

 Funkcję Skarbnika pełni  
HELENA MAMCARZ nadzorująca 
sprawy finansowe oraz podatków 
i opłat. 

 Funkcję Sekretarza Miasta 
Zakopane pełni GRZEGORZ CISŁO, 
któremu podlegają sprawy Wy-
działu Organizacyjnego, Wydziału 
Ewidencji i Pozwoleń, Biura Rady 
Miasta oraz Biura Zamówień Pu-
blicznych. 

 BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

Straż Miejska
Realizując ustawowe zadania 

z zakresu ochrony bezpieczeństwa 
publicznego w 2021 r. w Straży 
Miejskiej pracowało 19 funkcjona-
riuszy, pełniących służbę w godzi-
nach od 7.00 do 22.00. Strażnicy 
obsługujący monitoring wizyjny 
prowadzili natomiast całodobowy 
nadzór miasta.  

Wykonując ustawowe zadania 
w zakresie poprawy spokoju i po-
rządku na terenie miasta w 2021 r.,  
funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Zakopanem podjęli 4302 inter-
wencje w trakcie których nałożyli 
624 mandaty karne. W trakcie  
interwencji udzielono również  
3653 pouczeń. Sporządzono  
25 wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Zakopanem, głów-
nie za wykroczenia związane z na-
ruszeniem uchwały o parku kul-
turowym na ulicy Krupówki oraz 
za spalanie odpadów w domowych 
paleniskach. 

W ramach współpracy z Ko-
mendą Powiatową Policji w 2021 r.  
wykonano 296 służb wspólnych 
obejmujących centrum miasta. 
Działania dotyczyły głównie kon-
troli przestrzegania obowiązku za-
słaniania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej i przestrzegania in-
nych obostrzeń wprowadzonych 
w związku z epidemią COVID-19. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
i Policji kontrolowali również osoby 
przebywające na kwarantannie 
i izolacji domowej. Podczas tych 
działań funkcjonariusze Straży 
Miejskiej nałożyli 115 mandatów 
karnych za brak maseczki i udzielili 
1186 pouczeń.

 SAMODZIELNE  
STANOWISKO  
DS. ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO, 
OCHRONY LUDNOŚCI 
I SPRAW OBRONNYCH

W roku 2021 zakończono mo-
dernizację systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności. 

W ramach modernizacji,  
ze środków przeznaczonych 
na Obronę Cywilną, zakupiono  
trzy nowoczesne syreny oraz zmo-
dernizowano dwie syreny starego  
typu.

Odbyte sesje, w tym:   8
uroczyste   2
Podjęte uchwały, w tym: 139
dotyczące finansów  22
dotyczące miejskich 
jednostek organizacyjnych  12

Podjęte rezolucje  0
Przyjęte stanowiska  1


