
 

projekt  

UCHWAŁA …/…/ 2021 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia ……………… 2021 r. 

 

W sprawie: przejęcia od Gminy Poronin zadania w zakresie zaprojektowania i budowy 

odwodnienia drogi gminnej ul. Furmanowa na terenie Gminy Poronin i terenie Gminy 

Miasta Zakopane. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku  

z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 470, z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przejęcie od Gminy Poronin zadania polegającego na zaprojektowaniu  

i  budowie odwodnienia drogi gminnej nr 420161K - ul. Furmanowa na terenie miejscowości 

Zakopane oraz terenie miejscowości Ząb (Gmina Poronin). 

§ 2 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do podpisania z Gminą Poronin porozumienia 

w sprawie przejęcia zadania wym. w § 1. 

2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonywanie 

zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami 

samorządu terytorialnego.  

Z art. 18 ust. 2 pkt 12 cyt. ustawy wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten 

cel odpowiedniego majątku. 

Ponadto, w myśl art. 74 cyt. ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne  

w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych, a gmina 

wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki 

pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału 

w kosztach realizacji powierzonego zadania.  

Z kolei, stosownie do art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

zarządzenie drogami, w którego zakres wchodzą sprawy planowania, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg, może być przekazywane między ich zarządcami. Zatem Burmistrz 

Miasta Zakopane jako zarządca dróg gminnych może zawierać porozumienia w sprawie 

finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzenia drogami z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. Zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Zakopane a 

Wójtem Gminy Poronin w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych na fragmencie drogi gminnej nr 420161K - ul. Furmanowa 

jest spowodowane realizacją przez Gminę Miasto Zakopane budowy odwodnienia 

przedmiotowej drogi wraz z wylotem do urządzeń usytuowanych na terenie należącym 

administracyjnie do sąsiedniej Gminy Poronin. Warunki terenowe, usytuowanie drogi, jak i 

ukształtowanie terenu determinują rozwiązanie problemu odwodnienia przedmiotowej drogi na 

terenie Gminy Miasta Zakopane. W związku z powyższym udzielenie zgody na wykonanie 

urządzeń odwadniających drogę publiczną ul. Furmanowa wspólnie z sąsiednią Gminą Poronin 

częściowo wykorzystując tereny administracyjnie do niej należące, jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


