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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, 
których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostepnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na 
terenie Miasta Zakopane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2021 r., poz. 1372), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 78 i 79 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371), Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 202) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje: 

§ 1.  
1. W uchwale Rady Miasta Zakopane Nr XVI/220/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 
Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane, zmienionej uchwałą  nr XXV/336/2012 z dnia 
17 kwietnia 2012 r., uchwałą nr XL/533/2013 z dnia 23 maja 2013r., uchwałą nr VIII/91/2015 z dnia 
30 kwietnia 2015 r., uchwałą nr X/150/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., uchwałą nr XXII/334/2016 z dnia 
25 maja 2016 r., uchwałą nr XXVI/399/2016 z dnia 27 październik 2016 r., uchwałą nr XXXII/499/2017 
z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXXIII/520/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 
XLV/655/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., uchwałą nr LIII/752/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą 
nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., uchwałą nr XVIII/223/2020 z dnia 12 marca 2020 r., uchwałą nr 
XXVII/355/2021 z dnia 4 luty 2021 r. oraz uchwałą nr XXXI/404/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w załączniku nr 1, określającym wykaz przystanków komunikacyjnych i dworca, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane, dla przedsiębiorców posiadających 
ważne zezwolenia zmienia się termin obowiązywania zgody na korzystanie z przystanków 
z ważnością do 31.12.2022 r. 

§ 2.  
Dotychczasowe uzgodnienia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 

i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Zakopane, w których użyto nazw: 
1) „Rejon Dworców st.7”  –  obecnie „Rejon Dworca st. 12”, 
2) „Rejon Dworców st.8”  –  obecnie „Rejon Dworca st. 13”, 
3) „Rejon Dworców FIS”  –  obecnie „Rejon Dworca st. 14”, 
4) Plac PKP - obecnie „Zakopane Dworzec st. 1-11" zachowują moc do dnia 31.12.2022 r. 
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§ 3.  
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 
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UZASADNIENIE 

W związku z przedłużeniem terminu ważności posiadanych uprawnień, tj. zezwoleń na 
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zachodzi konieczność 
zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane polegającej na 
przedłużeniu terminu zgody na korzystanie z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Miasto Zakopane z ważnością do 31.12.2022 r. 
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