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 Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy! 

Rok 2020 był inny od poprzednich pod każdym względem. Wydarzenia związane 
z  pandemią zaskoczyły nas wszystkich, życie stało się trudne, pełne niepokoju o  zdrowie 
nasze i naszych bliskich. Pandemia nie oszczędzała nikogo, dotknęła każdego z nas, nasze 
rodziny, przyjaciół, znajomych. 

Ważne jest jednak to, że w tym trudnym czasie Byliśmy i Jesteśmy Razem.  

Bardzo szybko dostosowaliśmy plany działania i plany finansowe do potrzeb, 
wynikających z obowiązujących nakazów, zakazów i obostrzeń. Podjęliśmy działania, aby 
pomagać i wspierać naszych mieszkańców, przedsiębiorców, nasze dzieci, młodzież 
i nauczycieli – dla których nauka zdalna stała się wyzwaniem, jednym słowem wszystkich, 
przed którymi pandemia postawiła tak trudne zadania. 

Jako pierwsza gmina w naszym regionie podejmowaliśmy uchwały, zarządzenia 
i decyzje, których celem była realna pomoc i wsparcie we wszystkich obszarach życia naszej 
społeczności. Wszystkie wydziały urzędu, jednostki i spółki gminne realizowały swoje 
zadania bez względu na trudności organizacyjne, jakie pojawiały się w wyniku rozszerzającej 
się pandemii. Pragniemy podziękować za zaangażowanie i za pracę Radnym naszego miasta, 
wszystkim pracownikom urzędu oraz gminnych jednostek i spółek, a  Państwu, drodzy 
Mieszkańcy, dziękuję za zrozumienie, moralne wsparcie i cierpliwość. 

Przedstawiamy Raport o stanie Miasta za 2020 rok, w którym możecie Państwo 
zapoznać się z wynikami osiągniętymi w roku ubiegłym. Pomimo trwającej pandemii 
zrobiliśmy bardzo dużo, realizowaliśmy inwestycje, bieżące naprawy, bieżące zadania służące 
podnoszeniu jakości życia w naszym mieście. Docieraliśmy do Państwa z ofertą kulturalną 
i  sportową, byliśmy obecni w przestrzeni wirtualnej. Informowaliśmy, że jesteśmy, że 
pracujemy i jesteśmy gotowi na dalszą pracę dla zrównoważonego rozwoju oraz realizację 
ważnych celów i zadań. 

Raport jest podsumowaniem działań i planów, opisanych w najważniejszych 
strategicznych dokumentach, będących wynikiem rozmów z Państwem w  konsultacjach 
społecznych oraz po uwzględnieniu inicjatyw społecznych. Wsłuchujemy się w Państwa 
głosy, aby razem budować przyszłość naszego wspólnego „domu” –  naszego Miasta.  

Zapraszamy do zapoznania się  Raportem. 

Leszek Dorula 

Burmistrz Miasta  Zakopane 

wraz z Zastępcami
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ZAKOPANE - #StopKoronawirusowi 
DZIAŁANIA MIASTA ZAKOPANE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

Dla Urzędu Miasta Zakopane rok 2020 w związku z trwającą pandemią był czasem wytężonej pracy, 
stałego monitorowania sytuację i reagowania na nowe problemy. 

Działania Miasta dotyczyły wielu dziedzin i były prowadzone od samego początku w sposób 
przemyślany i systematyczny. Już od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
w  Zakopanem podejmowaliśmy wszystkie konieczne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo 
Mieszkańcom i pomóc wszystkim potrzebującym, a jeszcze wcześniej, końcem lutego, powołany został 
zespół, który za te działania do tej pory jest odpowiedzialny. Przedstawiciele Miasta codziennie 
uczestniczyli w posiedzeniach powiatowego sztabu kryzysowego i pozostawali w kontakcie 
ze wszystkimi służbami. 

POMOC SPOŁECZNA 
W pierwszej kolejności,  Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej reagując na rosnące zapotrzebowanie, 
świadczył i  świadczy do dziś, wszystkim potrzebującym, 
z n a c zącą p o m o c w p o s t a c i z a s i łkó w, u s łu g 
opiekuńczych, dostarczania żywności i maseczek. 

W okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.: 
• udzielono pomocy finansowej w wysokości :

270 142,00 zł,

• w związku z zamknięciem stołówek działających w placówkach edukacyjnych, przyznano wsparcie
finansowe na zakup żywności dla rodzin (osób dorosłych i dzieci) na łączną kwotę: 703 954,00 zł,

• zapewniono pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym w formie usług opiekuńczych,
112 osobom udzielono łącznej pomocy w wymiarze 14180 godzin. Usługi świadczyło
10 opiekunek,

• w ramach akcji „Seniorze Zostań w Domu” Miasto współpracowało z harcerzami ZHR, dostarczając
osobom starszym żywność i lekarstwa oraz pomagając w załatwieniu pilnych spraw. Dzięki tej akcji
objęto pomocą 90 osób,

• organizowane było dostarczenie żywności do osób objętych kwarantanną na podstawie informacji
z SANEPIDu. Tą formą pomocy zostało objętych blisko 300 osób przebywających w kwarantannie.
Osobom w trudnej sytuacji finansowej oferowana była także pomoc żywnościowa,

• wydawane były produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014–2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Produkty żywnościowe
zostały wydane dla 1050 osób zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi – łącznie
wydano ok. 90 ton żywności. Na jedną osobę przypadło ok. 50 kg żywności,

• udzielona została pomoc terapeutyczna 17 osobom (47 porad).

Ponadto podczas panującej epidemii osoby bezdomne mogły przebywać w noclegowni przy 
ul. Spyrkówka 20a. Placówka jest czynna całą dobę, dysponuje 28 miejscami, zapleczem sanitarnym, 
łazienkami, pralnią oraz świetlicą z kuchnią, w której można przygotować ciepły posiłek. 
W noclegowni przebywało 50 osób. 
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ZAKOPIAŃSKI PAKIET WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I MIESZKAŃCÓW 
Bardzo szybko, bo już 24 marca, został przygotowany i wdrożony „Zakopiański Pakiet Wsparcia” 
skierowany do podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, a dający możliwość uzyskania 
ulg w opłatach, podatkach i czynszach. Następnie był on rozszerzany o kolejne zapisy. Indywidualne 
pakiety wdrożyły także jednostki miejskie. 

W ramach Pakietu przewidziano: 
- Udzielenie ulgi w spłacie zaległego zobowiązania

podatkowego lub innych zobowiązań, które nastąpi na
indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de
minimis.

Dotyczy to opłat takich jak: 
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• czynsz najmu od gminnych lokali użytkowych,
• czynsz za dzierżawę gminnego gruntu,
• opłata za zajęcie pasa drogowego,
• podatek od nieruchomości.

- Obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego o 70% za
miesiące kwiecień i maj dla Przedsiębiorców, którzy
prowadzą swoje działalności w lokalu, czy też na gruncie
stanowiącym własność gminy.

Na wniosek Burmistrza podjęta została uchwała Rady Miasta Zakopane w sprawie przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu przedsiębiorcom, 
którzy do 17 sierpnia złożyli odpowiedni wniosek. 

Na sesji Rady Miasta Zakopane 14 maja podjęta została uchwała o zmianie stawki opłaty za zajęcie 
pasa drogowego na tzw. ogródki gastronomiczne, która obniżona została o 78% przy ulicy Krupówki 
oraz o 75% w pozostałych lokalizacjach. Dotyczyła ona całego Zakopanego i każdej działalności 
gastronomicznej. 

Zawieszony został pobór opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania do 8 maja 2020 r. 

W przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane Rodzice 
nie ponosili opłat za czas, w którym jednostki zawiesiły działalność. 

INWESTYCJE I BUDŻET 
Epidemia koronawirusa postawiła nas przed trudnymi wyzwaniami i decyzjami związanymi 
z  budżetem miasta i koniecznymi oszczędnościami. Nie wstrzymaliśmy jednak najważniejszych 
inwestycji. Pozyskaliśmy także fundusze na kolejne, takie jak modernizacja ul. Przewodnika Józefa 
Krzeptowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1,8 mln zł. Prowadziliśmy bieżącą 
naprawę dróg. 

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW 
Urząd Miasta Zakopane oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla seniorów i osób potrzebujących 
z terenu Zakopanego przekazał ponad 10 000 szt. maseczek wielorazowych. Ponadto rozdawaliśmy 
również maseczki jednorazowe dla naszych mieszkańców, przy okazji akcji wydawania płynów 
do dezynfekcji, w ilości ok. 5000 szt.   
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
Miasto Zakopane wsparło zakopiańskie służby przekazując środki ochrony osobistej: maseczki, 
kombinezony ochronne pełne, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji. Podobne wyposażenie miała 
także do dyspozycji i wykorzystywała w swoich działaniach Straż Miejska. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem otrzymała sprzęt ochrony osobistej 
w postaci 150 sztuk kombinezonów Oxy Chem, 150 sztuk masek ochronnych Oxy Line i 50 litrów 
płynu dezynfekującego za łączną kwotę 19 704,50 zł. 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Olczy otrzymała 50 sztuk maseczek FFP3, 500 sztuk 
maseczek chirurgicznych, 60 sztuk kombinezonów ochronnych Oxy chem, 30 litrów płynu 
dezynfekującego, rękawiczki ochronne, a także 
2  sztuki generatorów ozonu 14g/h, DS-14 
o wartości ok. 5500 zł. 

Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego 
otrzymał 200 sztuk kombinezonów Oxy Chem za 
kwotę 34 464,50 zł.  

W związku z wznowieniem działalności przez 
publiczne i niepubliczne przedszkola i żłobek – 
dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
pracownikom, opiekunom, wychowawcom i ich 
podopiecznym – Miasto Zakopane przekazało do 
wszystkich placówek płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni oraz maseczki. 

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI DLA MIESZKAŃCÓW 
Burmistrz Miasta Zakopane pozyskał środki w wysokości 300 tys. zł na zakup płynów do dezynfekcji. 
Były one wydawane w specjalnym punkcie uruchomionym w budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Sienkiewicza w dniach od 15 lipca do 14 sierpnia. 
 

Każda osoba mieszkająca w Zakopanem, która 
zgłosiła się z dowodem osobistym, otrzymała 
płyn. Przez tydzień były one wydawane także 
w punktach mobilnych w różnych rejonach 
Miasta (Olcza, Harenda, Krzeptówki, 
Skibówki, Cyrhla, Pardałówka, Kasprusie, 
Choćkowskie, Gubałówka), co pozwoliło na 
zaopatrzenie osób mieszkających z dala od 
centrum i tych, które miały ograniczone 
możliwości mobilne. Łącznie wydano 6000 
butelek.  

Drugim etapem zabezpieczania mieszkańców 
w środki ochrony osobistej, prowadzonym od 
początku października, było rozdawanie 5-
litrowych pojemników z płynem poprzez 
punkty mobilne. Dla każdego lokalu (punktu 

adresowego) z terenu Gminy Miasto Zakopane przeznaczony był jeden pojemnik płynu. W tym etapie 
rozdano 3000 pakietów, w które wchodził płyn i zestaw maseczek ochronnych.   
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Poza indywidualnymi mieszkańcami Zakopanego, płyny przekazano do szkół podstawowych, 
przedszkoli, parafii z terenu Gminy Miasto Zakopane, a także organizacjom pozarządowym, klubom 
sportowym, instytucjom kultury oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Akcja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 

Cały czas apelowaliśmy także do mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności i przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących zasad związanych ze społecznym dystansem, noszeniem maseczek 
i dezynfekcją. 

 
DEZYNFEKCJA MIASTA 
Akcję dezynfekcji ulic i ciągów pieszych 
systematycznie przeprowadzała miejska 
spółka Tesko. Objęła ona najbardziej 
uczęszczane ulice i ciągi piesze naszego 
miasta, w tym teren Równi Krupowej i ul. 
Krupówki. Dezynfekowane były m.in. kosze 
uliczne, poręcze, stojaki rowerowe i ławki, 
wiaty przystankowe, a także przejście 
podziemne wraz z windami przy ul. 
Kościelskiej. Płyn dezynfekujący (podchloryn 
sodu) jest bezpieczny dla ludzi oraz zwierząt. 

ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW 
Miasto Zakopane zakupiło laptopy, które 
mają ułatwić dzieciom i młodzieży szkolnej 
udział w zajęciach prowadzonych w ramach 
zdalnego nauczania. Trafiły one do uczniów, którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp do sprzętu 
komputerowego. Jest to wynik złożenia wniosków w ramach Konkursów Grantowych „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w którym Gmina Miasto 
Zakopane otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania. Laptopy zakupione w ogólnej kwocie 
184  000 zł zostały przekazane do szkół, a docelowo do uczniów. Po zakończeniu obecnego stanu 
epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej. 

KULTURA I PROMOCJA 
Nie zapomnieliśmy w tym trudnym czasie o kulturze i promocji. Miasto Zakopane szybko 
dostosowało swoje działania do szczególnej sytuacji związanej z epidemią i już początkiem kwietnia 
rozpoczęło kampanię „Sercem w Zakopanem”, która była odpowiedzią na potrzeby turystów 
i  przedsiębiorców z branży turystycznej. Działania te skupiły się ze zrozumiałych powodów 
w przestrzeni wirtualnej – na stronie internetowej Zakopane.pl oraz w mediach społecznościowych. 
Rozpoznawalnym ich znakiem stał się logotyp serca z napisem „Sercem w Zakopanem”. 

Celem kampanii było zachęcenie turystów poprzez 
wirtualny stały kontakt do podtrzymania zainteresowania 
naszym miastem i zmiany terminu pobytu, zamiast jego 
odwoływania. 

Do włączenia się w kampanię zaproszeni zostali także 
Przedsiębiorcy. Na początku kwietnia na adresy mailowe 
podmiotów zarejestrowanych w ewidencji obiektów 
noclegowych oraz Bazie Noclegowej rozesłane zostały 
szczegółowe informacje o kampanii (blisko 450 adresatów).  
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Dobrym pomysłem okazała się szczególnie nakładka na zdjęcia profilowe na Facebooku, która 
umożliwiła użytkownikom wyrażenie swojego zaangażowania i przywiązania do naszego Miasta. 

W kampanię „Sercem w Zakopanem” wpisały się także poszczególne wydarzenia sezonu letniego, 
w tym także dwa największe festiwale. 

W wirtualnej przestrzeni zaistniały wystawy Miejskiej Galerii Sztuki, Czerwonego Dworu oraz 
projekty takie jak „Codziennik Zakopiański” i miesięcznik Zakopane.pl. Dedykowany dzieciom 
i młodzieży program COOL-turalny Człowiek realizowany był on-line. 

Szczególny nacisk położyliśmy na kontakt z Mieszkańcami poprzez media społecznościowe i stronę 
zakopane.pl – wiele postów i filmów zamieszczonych w ramach kampanii „Zakopane zostaje w domu” 
przekazywało najważniejsze informacje związane z pandemią i trwającymi działaniami miasta. 

W sierpniu, dostosowując się do zmieniającej się dynamicznie sytuacji, zaprosiliśmy do śledzenia 
i wspierania nowej odsłony kampanii „Sercem w Zakopanem”. Pomogła ona zbudować społeczność 
osób związanych z naszym miastem, stających się jego propagatorami i ambasadorami, angażujących 
się we wspólne wirtualne działania, ale też realnie planujących kolejne pobyty w Zakopanem. 

Kampania zapraszała do Zakopanego, miasta pełnego urokliwych miejsc i gościnnych ludzi, 
położonego u stóp najpiękniejszych gór Polski! Wszystkie te uroki i atrakcje przywoływaliśmy w jej 
nowej odsłonie, na którą złożyły się m.in. krótkie filmiki prezentowane co tydzień w mediach 
społecznościowych w siedmiu tematycznych cyklach: 
- Zwiedzamy Zakopane, 
- Fascynujący Folklor, 
- Spragnieni Sztuki, 
- Piękna Przyroda, 
- Zadziwiające Zabytki, 
- Szlakiem Sportu, 
- Kocham Kuchnię. 

Przygotowywaliśmy je nie tylko bezpośrednio z myślą o turystach, ale także mając na uwadze 
współpracę z branżą turystyczną, która z jednej strony potrzebowała w tych trudnych czasach 
wsparcia, a z drugiej strony wykorzystując nasze materiały mogła przyłączyć się do szerokiej promocji 
Zakopanego.  

Strona: www.zakopane.pl 
Facebook: ZakopaneOfficial 
Instagram: zakopane_official 
YouTube: Urząd Miasta Zakopane 
Hasztagi: #SercemwZakopanem #ZakopaneZaprasza #OcalmyPolskąTurystykę 
#OdpoczywajwPolsce 

Przesłanie nowej odsłony kampanii „Sercem w Zakopanem” brzmiało: 
Niech nadal towarzyszy nam hasło #SercemwZakopanem, niezależnie od tego, czy jesteście już Państwo 
z  nami w stolicy Polskich Tatr, wspominacie minione wizyty, czy też planujecie kolejne. Chcemy cały czas 
pozostać z Państwem w kontakcie, zachęcając także do wirtualnego poznawania uroków i historii naszego 
Miasta. Mamy nadzieję, że zarówno przygotowane przez nas informacje i ciekawostki, a także przywoływane 
przez Państwa wspomnienia spędzonych miłych chwil w Zakopanem sprawią, że tym chętniej wrócą Państwo 
do nas w przyszłości. 
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Podjęta została także współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną, która poprzez swoje kanały 
informowała o zakopiańskiej kampanii (www.visitmalopolska.pl, www.facebook.com/
MSIT.OdkryjMalopolske, www.facebook.com/mot.krakow). Z kolei Zakopane korzystało także 
z materiałów przygotowanych przez MOT. 

BEZPIECZNE WAKACJE W ZAKOPANEM 
Przeprowadzona została akcja „Bezpieczne Wakacje 
w  Zakopanem”. W przestrzeni publicznej, w witrynach 
sklepowych, na miejskich słupach oraz w zakopiańskich 
instytucjach pojawiły się plakaty w graficzny sposób 
przypominające o najważniejszych zasadach dot. 
zachowania dystansu, noszenia maseczek i dezynfekcji rąk. 
Równolegle informacje przekazywane były w internecie 
i  mediach społecznościowych. Z kolei Straż Miejska 
sukcesywnie prowadziła kampanię informacyjną za pomocą 
odtwarzanych z głośników komunikatów. 

# B e z p i e c z n e W a k a c j e # S t o p K o r o n a w i r u s o w i 
#BezpieczneZakopane 

Aby wakacje w Zakopanem dla wszystkich były bezpieczne, 
przypominaliśmy zarówno odwiedzającym nas Turystom, jak 
i Mieszkańcom o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. 
Do  udziału w akcji „Bezpieczne wakacje w Zakopanem” 
zaprosiliśmy także przedsiębiorców – właścicieli sklepów, 
restauracji i punktów usługowych. Trwała dystrybucja 
plakatów przypominających o konieczności zachowania 
dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust oraz 
dezynfekowania rąk.  

Można było je odbierać w Urzędzie Miasta Zakopane oraz w Punkcie Wydawania Płynów 
do  Dezynfekcji w byłym Gimnazjum nr 2 przy ul. Sienkiewicza. Zachęcaliśmy, by przedsiębiorcy 
umieszczali plakaty w widocznych miejscach, np. przy kasach, w witrynach sklepowych i dbali 
o przestrzeganie zasad przez swoich klientów. Akcji towarzyszyło hasło „Dbaj o zdrowie swoje
i  innych”. Plakaty pojawiły się także na miejskich słupach i w zakopiańskich instytucjach. Plakaty
można było także pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony www.zakopane.pl.
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MIESZKAŃCY ZAKOPANEGO
Na 31 grudnia 2020 r. Zakopane zamieszkiwało 26 408 osób.  

Na pobyt stały zameldowano 640 osób (w tym 6 cudzoziemców). Na przestrzeni 2020 roku w UM 
Zakopane wymeldowało się z pobytu stałego 573 osoby. Z kolei na pobyt czasowy zameldowano 638  
osób (w tym cudzoziemców 374). Udostępniono 339 informacji adresowych. Wydano 749 
zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy oraz 203 zaświadczenia o stanie 
zameldowania w budynku. Nadano 222 numery ewidencyjne PESEL przy zameldowaniu lub na 
wniosek.  

Wszczęto 32 postępowania administracyjne o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym 25 
zakończonych decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. Wydano 21 decyzji o wpisaniu do stałego 
rejestru wyborców. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 1081 
zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zameldowania oraz przyjęto 3112 wnioski o 
dopisanie do spisu wyborców. 

Prace związane z przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego w gminie Zakopane - 
weryfikacja i aktualizacja około 4000 pozycji wykazu adresowo – mieszkaniowego w programie 
udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny.  

DOWODY OSOBISTE 
- przyjęto 1811 wniosków o wydanie dowodu osobistego w tym 447 z poza terenu Zakopanego
- 237 wniosków droga elektroniczną
- wydano 1788 dowodów osobistych
- przyjęto 289 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego
- udostępniono 44 informacje z dokumentacji dowodów osobistych
- nadano 10 numerów ewidencyjnych PESEL obywatelom Polski przy wyrabianiu dowodu
osobistego.

AKTY STANU CYWILNEGO 
Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem w roku 202p sporządził 869 aktów urodzenia, 382 aktów 
małżeństwa oraz 567 aktów zgonu.  

Rodzaj czynności Liczba dokonanych 
 czynności

Sporządzenie aktów urodzenia w trybie zwykłym 712

Sporządzenie aktów urodzenia w trybie szczególnym 64

Sporządzenie aktów małżeństwa w trybie zwykłym 228

Sporządzenie aktów małżeństwa w trybie szczególnym 34

Sporządzenie aktów zgonu w trybie zwykłym 593

Sporządzenie aktów zgonu w trybie szczególnym 20
Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu 
Urzędu Stanu Cywilnego

98

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza 
lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

19
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Zawarcie małżeństwa 2020


 

Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień 13

Czynności materialno-techniczne 150

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 5488

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie 
oświadczeń

257

Dołączanie wzmianek dodatkowych 671

Zamieszczanie przypisków 2891

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 5116

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 31

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego (liczba par, które 
zostały odznaczone Medalem Prezydenta RP)

37
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Akty zgonu 

 

 

GOSPODARKA  
W 2020 roku w Urzędzie Miasta Zakopane do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej zgłoszono 180 działalności gospodarcze, natomiast wykreślono ich 141.  
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Pozostałe dane statystyczne 

Działalność gospodarcza (liczba złożonych wniosków CEiDG): 
- 1277 dokonanych zmian w działalności
- 733 dokonanych zawieszeń działalności
- 398 wznowień działalności
- 363 liczba wniosków złożonych spoza terenu gminy Zakopane

Zezwolenia na alkohol – liczba zezwoleń w gastronomii 
- 303 A (o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo)
- 287 B (o zawartości alkoholu powyżej 4,5%  do 18% z wyjątkiem piwa)
- 218 C (o zawartości alkoholu powyżej 18%)

Zezwolenia na alkohol– liczba zezwoleń w detalu (sklepy) 
- 103 A (o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo)
- 101 B (o zawartości alkoholu powyżej 4,5%  do 18% z wyjątkiem piwa)
- 97 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 30 zezwoleń

W roku 2020 wydano 333 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gastronomi i detalu oraz 55 
decyzji o wygaszeniu zezwoleń. 

Licencje TAXI 
- liczba licencji – 629
- nowe wydane licencji – 60
- wygaszone licencje - 22
- zmiany licencji - 42
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DANE OGÓLNE  
Obszar gminy Zakopane, z wyłączeniem terenów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, jest objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
na około 96% powierzchni. Ogółem na obszarze gminy miasto Zakopane obowiązuje 31 planów 
miejscowych. 

DZIAŁANIA PLANISTYCZNE 
Z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią zmian budżetu Gminy oraz utrudnień związanych 
z przeprowadzeniem fragmentów procedury – dyskusji publicznej, zostało wstrzymanych 
przygotowanie pięciu nowych procedur przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawców 
nowych zmian planów miejscowych. Zmian – ponieważ obszary, których dotyczą wstrzymane 
procedury przetargowe, są objęte obowiązującymi planami miejscowymi. Natomiast nie zerwano 
żadnej już wcześniej podpisanej umowy. 

 

Zgodnie z obowiązującym programem sporządzania planów miejscowych, przyjętych zarządzeniem  
Nr 178/2018 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie programu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Zakopane na lata 2018 – 2022 
z perspektywą do roku 2025, kontynuowane były prace nad sporządzeniem planów miejscowych lub 
ich zmian: Kościeliska, Zakopianka, Harenda – Wyciągi, Gubałówka I, Olcza, Szymony – Ustup, 
Zwijacze, Króle, Harenda. Zakończono prace i uchwalono zmiany planów miejscowych: Strążyska – 
Małe Żywczańskie dla działki nr 590, Bachledzki Wierch, Nosal – stacja narciarska. Przekazano 
do Biura Rady Miasta projekt zmiany planu miejscowego Rówień Krupowa. 

Kontynuowano analizę czynników mających wpływ na kształtowanie przestrzeni w mieście. Do bazy 
wprowadzono kolejne informacje dotyczące wydanych decyzji o  warunkach zabudowy, a także 
wnioski o zmiany opracowań planistycznych – studium i  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Przez cały rok trwały prace nad określeniem kierunków rozwoju Zakopanego. Wykonano pogłębione 
analizy i  przeprowadzono konsultacje, m.in. w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji i  infrastruktury 
technicznej, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji, w szczególności na terenach położonych poza 
granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOSAL – STACJA 
NARCIARSKA 
Na XXIV sesji Radni Miasta Zakopane podjęli uchwałę w  sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOSAL – STACJA NARCIARSKA. Dokument stanowi 
kompleksowe opracowanie planistyczne, obejmujące tereny, na  których obowiązywał do tej pory 
plan miejscowy NOSAL (podnóże stoku), jak i tereny dotychczas nieobjęte planem miejscowym 
(leżące na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego). 

Na podstawie uchwalonego planu możliwy będzie rozwój istniejącego ośrodka narciarskiego. 
Inwestor będzie miał możliwość zmodernizowania starej kolei krzesełkowej, poszerzenia trasy 
narciarskiej, wykonania instalacji do naśnieżania i oświetlenia stoku, a także stworzenia 
profesjonalnego zaplecza technicznego stacji. Wszystko to umożliwi dostosowanie stoku do 
standardów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS i uzyskanie odpowiedniej homologacji, 
umożliwiającej rozgrywanie zawodów rangi międzynarodowej. 

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA 
Kontynuowano prace nad ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie 
Gminy Miasto Zakopane. Zadanie to stanowi logiczny ciąg działań po przystąpieniu Zakopanego do 
inicjatywy Montevideo, sygnowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego, mającej na celu 
poprawę jakości przestrzeni wzdłuż „Zakopianki”. Rok 2020 zakończono ważnym etapem procedury 
sporządzenia projektu uchwały krajobrazowej, czyli jego wyłożeniem do publicznego wglądu. 

Jednym z głównych założeń opracowania uchwały jest uporządkowanie Zakopanego pod względem 
rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w  przestrzeni miejskiej, 
zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Ideą było 
uczynienie Zakopanego miastem wolnym od powszechnej „reklamozy”. Niepowtarzalny charakter 
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regionu, tradycje miejsca, cenne historycznie i  kulturowo walory Zakopanego, jak również 
poszanowanie dobrego sąsiedztwa – uzasadniają radykalne ograniczenie sytuowania nośników 
reklamowych W uchwale zostaną również ustalone zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury oraz ogrodzeń. Działania porządkujące podjęte zostały dla obszaru całej Gminy. 

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA 
Wejście w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496), zwanej „specustawą 
mieszkaniową”, w założeniu miało ułatwiać prowadzenie inwestycji mieszkaniowych, jednak 
w  praktyce zrodziło obawy o możliwość prowadzenia bardzo poważnych inwestycji 
w niekontrolowany sposób, w tym niezależnie od przepisów obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Zakopane już w  2019 r. skorzystało z uprawnień art. 19 
specustawy i określiło, w drodze uchwały stanowiącej prawo miejscowe, lokalne standardy 
urbanistyczne (mające zastosowanie wyłącznie w  postępowaniach prowadzonych na podstawie 
przepisów specustawy mieszkaniowej). W  dniu 30 lipca 2020 r. Rada Miasta Zakopane podjęła 
dodatkowo uchwałę Nr XXIII/276/2020 przywracającą unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Małopolskiego przepis dotyczący maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych, 
zmodyfikowany w sposób uwzględniający zastrzeżenia Wojewody. 

Do końca 2020 r. nie złożono żadnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych lub 
inwestycji towarzyszących w trybie specustawy mieszkaniowej, co może wskazywać, że cel podjęcia 
uchwał został osiągnięty i obowiązujące przepisy skutecznie chronią obszar Gminy Miasto Zakopane. 

Decyzje ULICP i decyzje WZ 
W roku 2020 wydano łącznie 8 pozytywnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz 1 decyzję odmowną, obejmujące teren sporządzanych planów miejscowych 
„Kościeliska” i „Zakopianka”. Dotyczyły budowy sieci gazowej lub energetycznej oraz przebudowy 
drogi publicznej.  
 

Z 21 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy 6 dotyczyło zabudowy usługowej, 12 zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a 3 innych, drobniejszych inwestycji. Nie ustalono warunków 
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zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wnioski dotyczyły obszarów sporządzanych 
planów miejscowych „Kościeliska” (przeważająca większość) i „Zakopianka”. W 7 postępowaniach 
odmówiono ustalenia warunków zabudowy. 

SPRAWY Z ZAKRESU USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
Gmina podjęła również działania w sprawach prowadzonych przez organy administracji budowlanej 
– Starostę Tatrzańskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skontrolowano 
20  spraw, podjęto interwencje w 10 postępowaniach. Działania były najczęściej konsekwencją 
rozbieżności w interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

PARK KULTUROWY OBSZARU ULICY KRUPÓWKI  
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Rządowe obostrzenia 
nałożone na przedsiębiorców, jak np.: zamknięcie lokali w obrębie konkretnych branż, dozwolenie 
sprzedaży posiłków jedynie na wynos, limity w ilości klientów mogących przebywać jednocześnie w 
lokalu oraz ogólnospołeczny dystans, znacznie wpłynęły na ogólny wygląd przestrzeni publicznej w 
obszarze parku kulturowego. Brak turystów sprawił, że jedna z  najpopularniejszych ulic w kraju 
niemal całkowicie opustoszała, a w trakcie pierwszego lockdownu - wręcz wymarła.  

Zmniejszenie dochodów z prowadzonych 
d z i a ł a l n o ś c i s k u t e c z n i e o d w i o d ło 
przedsiębiorców od  inwestowania w  rzeczy 
drugoplanowe, jak nowe szyldy. W związku z 
tym, na terenie Parku Kulturowego obszaru 
ulicy Krupówki pojawiła się niewielka ilość 
nowych, stałych nośników reklamowych. 
Przedsiębiorcy raczej nie zmieniali swoich 
szyldów, dlatego też przestrzeń parku nie 
zmieniła się znacząco. Nowi dzierżawcy 
lokali, przed wykonaniem szyldów, uzgadniali 
ich projekty, przez co na terenie parku 
pojawił się kolejny lokal dostosowany do 
zasad parku, odznaczony specjalnym 
certyfikatem – butik Moliera2.com, przy ul. 
Krupówki 43.  

Zmiana sposobu funkcjonowania przede 
wszystkim restauracji, wywołała falę nagminnego łamania zapisów uchwały, poprzez wyklejane 
witryn restauracji dużą ilością kartek (często nieestetycznych), zawierających ofertę jadłodajni. Ze 
względu na i tak już trudną sytuację finansową, w stosunku do tych przedsiębiorców, podejmowane 
były działania informacyjno-pouczające.  

W celu większego uporządkowania przestrzeni, w szczególności zajmowanej przez portrecistów, 
wykonujących działalność w obrębie ulicy Krupówki, Zespół ds. Zarządzania Parkiem Kulturowym 
obszaru ulicy Krupówki opracował wzór stoiska dla portrecistów. Wzór ten przyjęty został 
Zarządzeniem nr 72/2020 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 2 kwietnia 2020 r. Wprowadzone w 
ten sposób ujednolicenie, w dużym stopniu wyeliminowało chaos przestrzenny i  wpłynęło 
pozytywnie na estetykę terenu.   

Ograniczona działalność handlowo-usługowa wpłynęła również na zmniejszenie ilość interwencji 
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w kontekście egzekwowania 
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przestrzegania obowiązującego prawa miejscowego. Straż Miejska w zakresie naruszeń zapisów 
Uchwały podjęła łącznie 465 interwencji, udzieliła 186 pouczeń, wystawiła 110 mandatów karnych 
na łączna kwotę 30.270,- zł, skierowała 8 wniosków do Sądu, oraz wysłała 1  zawiadomienie do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Interwencje Straży Miejskiej 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
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POWIETRZE 

1. Wymiana	starych	kotłów	programy	ze	wsparciem	Unii	Europejskiej		
Projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. 
Nazwy projektów: Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie 
do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe 
i biomasę.” oraz  „Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w 
Zakopanem. W ramach RPO  do końca 2020 r. mieszkańcy zlikwidowali 509 pieców, kotłów, trzonów 
kuchennych a na ich miejsce zamontowano 448 nowoczesnych ekologicznych urządzeń grzewczych.  

 

 Wymiennik geotermalny        Kocioł gazowy  Kocioł na ekogroszek 
   

  
   Pompa ciepła       Kocioł na pelet 

 

W 2020 roku w programie RPO przyjęto 127 wniosków na wymianę kotłów,  
zawarto 138 umów z mieszkańcami. Rozliczono (wypłacono) 144 dotacji.  

Wymieniono w sumie 213 urządzeń grzewczych na paliwa stałe (część wnioskodawców 
likwidowała dwa źródła ciepła). W miejsce zlikwidowanych urządzeń  

zamontowano 163 ekologiczne urządzenia grzewcze.  
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Wykres przedstawia wielkość rocznej redukcji emisji uzyskanej dzięki wymianie starych pieców.  

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

Z inicjatywy Burmistrza uchwalony został przez Radą Miasta dnia 30 grudnia 2020r , Lokalny 
Program Osłonowy, który umożliwia dofinansowanie dla osób, które ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze związane z używaniem ekologicznego systemu ogrzewania, w stosunku do kosztów 
grzewczych, jakie ponosili używając systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym spalanym w nie 
ekologicznym źródle ciepła. 

➢ Zwolnienie z podatku od nieruchomości  
Od dnia 01.01.2017 osoba ogrzewająca swój budynek mieszkalny źródłem ekologicznym, ma 
możliwości zwolnienia z podatków od nieruchomości. Okres zwolnienia wynosi 5 lat. W 2020 r. 
powierzchnia zwolniona od podatku wynosiła 257 199.08 m2-co przekłada się na kwotę 192 899,31 
zł /rok  

2. Projekt	LIFE	14	IP	PL	021	-Ekodoradca	
W ramach programu realizuje się: 

• doradztwo mieszkańcom planującym wymianę pieca 
• organizację wydarzeń w zakresie ochrony powietrza 
• dystrybucję materiałów edukacyjnych związanych z ochroną powietrza oraz wymaganiami 

„Uchwały Antysmogowej”  
• badania próbek popiołu w celu wykrycia spalania odpadów 
• współpracę organizacjami zajmującymi się tematyką ochrony powietrza  
• edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży  

3. Program	Miejski	wymiany	kotłów		
Z uwagi na działający program ze środków RPO program miejski nie cieszył się zainteresowaniem. 
W programie miejskim w 2020 wymienione zostały dwa piece węglowe na elektryczne źródło ciepła 
oraz olejowe. 
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4. Rozbudowa	sieci	geotermalnej	i	gazowej	-	współpraca	z	właścicielami	sieci	PEC	
Geotermia	Podhalańska	oraz	Polską	Spółką	Gazownictwa.		

Urząd Miasta Zakopane w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa pomagał mieszkańcom 
w wypełnianiu wniosków o przyłączenie się do sieci gazowej następnie przekazywał te wnioski do 
gestora sieci dzięki czemu możliwe było wykonanie kompleksowej analizy ekonomicznej dla szeregu 
przedsięwzięć inwestycyjnych.   

5. Program	Czyste	powietrze.		
Program realizowany jest przez WFOŚiGW w Krakowie-pracownicy WOŚ udzielali podstawowych 
informacji odnośnie programu, dystrybuowali ulotki informujące o zasadach programu oraz 
przekierowali zainteresowane osoby do jednostki obsługującej program.  

6. Działania	informacyjno-edukacyjne	
Każdy odbiorca wody dostał wraz z rachunkiem informacje o projektach wymiany kotów, wielkości 
dotacji oraz o obowiązkach wynikających z Uchwały Antysmogowej. Polska Spółka Gazownictwa 
w  ramach gazyfikacji ul. Balzera dystrybuowała pismo Burmistrza z informacją o możliwości 
skorzystania z dofinansowania w przypadku wymiany starego pieca na kocił gazowy. Nakręcony 
został ekologiczny odcinek z serii Pod Tatrami (TVP 3),  w którym pokazano jak działa Geotermia 
Podhalańska,  jak wykorzystuje się zasoby ciepła geotermalnego w Zakopanem. Zachęcano 
do skorzystania z dotacji na wymianę starych kotłów.  Wypowiadały  się osoby które już wymieniły 
piece i  skorzystały z dotacji. Opowiadały o swoich doświadczeniach oraz jak teraz po wymianie 
kształtuje się poziom opłat za ogrzewanie.  

Ponadto nadawane były komunikaty w radio Alex odnośnie uchwały antysmogowej, programów 
dotacyjnych, karach za spalanie odpadów. W lokalnej prasie, oraz w  informatorze dla mieszkańców 
zamieszczano informacje o dotacjach oraz obowiązujących przepisach (uchwała antysmogowa). 
Dystrybuowano ulotki oraz plakaty w ramach kampanii ,,W Twoim domu mieszka złodziej’’, która 
promowała programy dotacyjne wymiany kotłów.  

7. Inwentaryzacja	źródeł	ciepła		
Urząd Miasta Zakopane prowadzi inwentaryzację źródeł ciepła zainstalowanych w budynkach na 
terenie Miasta Zakopane. W roku sprawozdawczym wysłana została korespondencja do wszystkich 
punktów adresowych wraz z Kartą Inwentaryzacyjną ( Zarządzenie Burmistrza nr 285/2019). Baza 
inwentaryzacji zawiera dane z 469 budynków.   

8. Rozbudowa	sieci	gazowej	oraz	geotermalnej:	
Trawa intensywna rozbudowa sieci gazowej oraz geotermalnej. Coraz więcej osób decyduje się 
ogrzewać swój dom ciepłem sieciowym- dodatkowo wykorzystując dofinansowanie oferowane przez 
Urząd Miasta Zakopane.  

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pomagają chętnym mieszkańcom w wypełnianiu 
wniosków o wydanie warunków technicznych oraz przesyłają wnioski do najbliższego oddziału 
Polskiej Spółki Gazownictwa.  

Na poniższych wykresach pokazano dynamikę przyrostu budynków które zostały podłączone do 
sieci geotermalnej i do sieci gazowej.  
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9. Analiza	stanu	jakości	powietrza	w	Zakopanem		
Urząd Miasta Zakopane na bieżąco monitoruje wyniki jakości powietrza w mieście oraz sporządza 
stosowne analizy na potrzeby sprawozdawcze oraz w celu informowania mieszkańców. Obserwuje 
się systematyczny spadek ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Dopuszczalne średnie stężenie pyłu PM 
10 wynosi 40µg/m3. W 2020 roku  w Zakopanem utrzymał się bardzo dobry wynik 25 µg/m3 
( znacznie niższy niż poziom dopuszczalny).  

Europejskie Centrum Czystego Powietrza wykonało raport, który potwierdził poprawę jakości 
powietrza w Zakopanem. Autorzy analizy przypisują taki rezultat działaniom mieszkańców przy 
wsparciu Urzędu Miasta Zakopane.  
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Wykres przedstawiający systematyczną poprawę jakości powietrza w Zakopanem 

Decyzje środowiskowe 
W 2020 r. Wydział prowadził 16 spraw dotyczących wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, w tym dwie z wszczęte w 2019 r. Osiem z nich zostało 
zakończonych, a reszta jest nadal procedowana. 

Zwierzęta 
Działania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt określił podjęty uchwałą Rady Miasta 12 marca 2020 r. Program. Program był podstawą do 
realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz współdziałania 
z  organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 
i instytucjami.  

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami. 
1 stycznia 2020 r. w schronisku w Nowym Targu przebywało 25 psów z terenu Zakopanego. W ciągu 
całego zeszłego roku do schroniska przekazano 31 zwierząt. 35 psów zostało adoptowanych. 
Na początku 2021 r. w schronisku przebywało 16 psów. 

2. Koty. 
W okresie zimowym 2020/2021 bezdomnym kotom zapewniono 315 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 sterylizacje/
kastrację kotów bezdomnych oraz sterylizację kotek właścicielskich. Zabiegami objęto 256 zwierząt. 

3. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt. 
Gmina zawarła umowę z lokalną Fundacją Zwierzęta Podhala na zapewnienie opieki nad 
bezdomnymi psami i kotami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, do których doszło 
na terenie Gminy Miasto Zakopane. Zakres usługi obejmuje m.in.  

− stałą, całodobową gotowość do świadczenia usługi, 
− niezwłoczny dojazd do miejsca zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów i kotów, 
− zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej, umożliwiającej niezwłoczne wykonanie przez 

lekarza weterynarii koniecznych zabiegów ratujących życie, uśmierzających ból lub eutanazji, 
− transport poszkodowanych zwierząt, 
− zapewnienie opieki nad poszkodowanymi zwierzętami, w tym ewentualnie opieki 

weterynaryjnej. 
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W 2020 r. w ten sposób udzielono pomocy 14 poszkodowanym zwierzętom. 

4. Zwierzęta dzikie.
Podjęto współpracę z Ośrodek Rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt „Leśne Pogotowie”
w  Mikołowie w celu pomocy dzikim zwierzętom rannym w wypadkach drogowych albo wskutek
innego typu zdarzeń losowych wymagających rehabilitacji oraz osieroconym we wczesnym okresie
życia, którym konieczne jest odchowanie. W 2020 r. do ośrodka z terenu Zakopanego trafiło
9 zwierząt (jeże, wiewiórki, krogulec).

Zieleń miejska, w tym zadrzewienie 
1. Zakres prac w zieleni miejskiej wskazanych w poniższej tabeli  obejmuje: m.in. bieżące
utrzymywanie czystości, grabienie i koszenie powierzchni terenów zieleni miejskiej.

Tabela nr. 1 

2. W zakresie zakładania i utrzymywania nasadzeń kwietnych – rabat i kwietników, rekultywacji
zieleńców, opieki nad miejscami pamięci narodowej, sadzenia i pielęgnacji żywopłotów - prace
ogrodnicze realizowane są przez firmę zewnętrzną.

Zakres prac ogrodniczych w 2020r. obejmował m.in.: 
• Nasadzenia jednoroczne – pow. 345 m2

• Rabaty naturalistyczne – pow. 122m2

• Utrzymywanie kwietników, mis, donic i wież kwiatowych – 635 szt.
• Zakładanie i utrzymywanie rabat trwałych – pow. 9512 m2

• Pielęgnacja żywopłotów i krzewów -  6.163mb + 5675,5 m2

• Sadzenie cebul kwiatów wiosennych – 7.356 szt.
• Zakładanie i utrzymywanie łąk kwietnych – pow. 285 m2 

Zakres prac Powierzchnia [m2] Krotność prac w 
ciągu roku 2020

utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu 296576 365

grabienie wiosenne 296576 1

grabienie jesienne 152076 1

koszenie (8x) 96382 8

koszenie (8x) Dolna Rówień Krupowa  
i Park Kaczyńskiego 64004 8

koszenie (5x) 25945 3

koszenie (3x) 5535 3

koszenie (2x) 104710 2
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3. W trosce o poprawę czystego powietrza i zasoby przyrody w 2020r. Gmina Miasto Zakopane 
wprowadziła pilotażowy program polegający na: 

- ograniczeniu koszenia trawników i rezygnacji z grabienia jesiennego zieleńców na 
nieruchomościach gminnych,  
- pozostawieniu w parkach i na skwerach stosów liści dających schronienie dzikiej faunie,  
- zakładaniu rabat naturalistycznych i sadzeniu drzew żywopłotowych i krzewów dla zapewnienia 
bezpiecznego przemieszczania się i hibernowania dzikiej fauny,  
- montowaniu na pniach drzew gminnych budek lęgowych dla ptaków, a w szkołach hotelików dla 

owadów.   
       

Powyższe działania miały na celu pomóc przetrwać zimę ptakom, jeżom i owadom, a materia 
organiczna z liści miała za zadanie dostarczyć glebie cennych składników odżywczych i zwiększyć jej 
wilgotność oraz ochronić korzenie krzewów i bylin przez przemarzaniem. 

4. W ramach zwalczania roślin barszczu Sosnowskiego Gmina Miasto Zakopane pozyskuje 
dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach programu pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na 
terenie Gminy Miasto Zakopane” w wysokości podanej w poniższej tabeli:  

Tabela nr 2 

Kwota dofinansowania w latach powierzchnia w latach

• 2016 – 36 489,36 zł 
• 2017 – 20 412,00 zł 
• 2018 – 21 747,47 zł 
• 2019 – 21 600,00 zł 
• 2020 – 27 605,57 zł 

• 2016 - 8,6 ha  
• 2017 - 5,9 ha (zmniejszenie powierzchni 

występowania barszczu o 32%) 
• 2018 – 5,9 ha 
• 2019 – 5,9 ha 
• 2020 – 5,73 ha
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Gospodarka	zadrzewieniem	w	2020r.:	
1. W ramach utrzymywania zadrzewienia gminnego, na podstawie decyzji Starosty Tatrzańskiego 

i  pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2020r., podjęto działania wskazane 
w poniższej tabeli. 

Tabela nr 3 

2. W ramach utrzymywania pomników przyrody w 2020r. wykonano prace pielęgnacyjno-
konserwatorskie 15 szt. drzew – pomników przyrody wchodzących w skład pomnika przyrody 
‘Aleja drzew – Kuźnice’, zlokalizowanego na terenie miasta Zakopane. Zaktualizowano 
dotychczasowe akty prawne ustanawiające pomniki przyrody o nazwie ‘Las Chałubińskich’ i ‘Aleja 
drzew-Kuźnice’. 

                      

Zakres prac w obrębie zadrzewienia gminnego 

pielęgnacja 
drzew 

gminnych 
[szt.]

pielęgnacja 
drzew w ramach 

skrajni dr. 
[mb.]

pielęgnacja drzew w 
ramach skrajni dr. – 

odsłanianie el. dr. 
[szt.]

usuwanie 
drzew  
[szt.]

usuwanie 
krzewów 

-pow. 
[m2]

nasadzenia 
drzew  
[szt.]

240              1462 255 161 56,5 305 

!
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3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób i mienia przeprowadzono szczegółowe badania – 
ekspertyzy dendrologiczne (prześwietlenie wnętrza pni drzew przy użyciu tomografu 
komputerowego i wykonanie testu obciążeniowego) 105 szt. drzew rosnących na terenie Gminy 
Miasto Zakopane. 
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GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
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GOSPODARKA ODPADAMI 
Gmina Miasto Zakopane z dniem 1 sierpnia 2020r. wprowadziła ustawowy obowiązek prowadzenia 
segregacji odpadów komunalnych, na wszystkich nieruchomościach, a co za tym idzie wprowadzono 
nowe zasady naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowy wzór deklaracji 
o  wysokości opłaty jak również nowe stawki opłaty w celu zapewnienia bilansowania kosztów 
i przychodów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów 
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Miasto Zakopane. 

Odbiór odpadów z terenu Gminy Miasto Zakopane realizowany był przez podmiot wyłoniony w trybie 
przetargu nieograniczonego przez Konsorcjum Firm „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o., – Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. – 
Partner Konsorcjum. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zgodnie z przedkładanymi sprawozdaniami, 
na terenie Miasta Zakopane zebrano 16 421,800 Mg odpadów komunalnych. 

Niesegregowane odpady komunalne 12 510,300Mg 

Selektywnie zebrane odpady komunalne 3 911,500Mg 

W tym odpady komunalne zebrane w czasie zbiórek odpadów elektrycznych i elektronicznych, 
chemikaliów, baterii, przeterminowanych leków itp. oraz odpadów wielkogabarytowych typu meble. 

kod opis [Mg]

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne
12  510,30
0

kod opis [Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 434,040

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 790,920

15 01 07 Opakowania ze szkła 959,480

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 551,060

17 01 02 Gruz ceglany 103,240

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 348,660

20 01 11 Tekstylia 7,640

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 668,900

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 6,240

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 10,340

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,420

16 01 03 Zużyte opony 24,560

33



Akcje zbiorki przeprowadzono w miesiącu marzec-kwiecień, czerwiec-lipiec, wrzesień i listopad-
grudzień. W czasie akcji zebrano łącznie 673,86 Mg odpadów. 

 

Ilość odebranych odpadów komunalnych

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Ilość [Mg]
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zmieszane papier plastik szkło bio budowlane wielkogabarytowe pozostałe
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WYSPA EKOLOGICZNA 
Na terenie Gminy Miasto Zakopane, przy ul. Wojdyły 25 
zlokalizowany jest punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych tzw. „wyspa ekologiczna” prowadzona przez 
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa 
Spółka z o.o. z siedzibą w 34-500 Zakopanem, ul. 
Szymony 17a.  Na jej terenie można bezpłatnie oddać 
posegregowane odpady tj.: papier, plastik, metal, szkło jak 
również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane 
środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia, 
przeterminowane lekarstwa oraz odpady wielkogabarytowe, w tym meble. 

Na terenie wyspy funkcjonuje „punkt ważenia odpadów komunalnych” zebranych z terenu Gminy 
Miasto Zakopane. W punkcie ważenia odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 dokonano 
10 770 ważeń pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Miasto Zakopane. 

W ramach podjętej uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez 
Gminę Miasto Zakopane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

kod Opis [Mg]

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 127,000

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 65,480

15 01 04 Opakowania z metali 0,134

15 01 07 Opakowania ze szkła 41,960

16 01 03 Zużyte opony 12,860

17 01 02 Gruz ceglany 98,980

17 01 03
Odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia 28,360

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 5,700

20 01 11 Tekstylia 19,980

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 11,873

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 11,212

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 26,537

20 01 40 Metale 6,780

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 26,640

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 155,300

W okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2020  

przyjęto 638,796 Mg odpadów  
od 8 465 klientów. 
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i  zagospodarowania tych odpadów w 2020r., Gmina 
Miasto Zakopane zrealizowała 1 082 wniosków na 
usługi dodatkowe dostarczenia dodatkowych 
kontenerów i odbioru odpadów komunalnych. 

Odpady przekazane zostały zgodnie z zapisami 
Uchwały w sprawie wykonania "Planu Gospodarki  

Odpadami Województwa Małopolskiego do instalacji regionalnych tj. do: 
- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.  
 
- Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ - FCC Podhale Sp. z o.o., Nowy Targ ul. Jana Pawła II 115  
 
- Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów, Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a oraz inni 
odbiorcy odpadów. 

WYWÓZ ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH 
W ramach pozycji wywozu odpadów z koszy ulicznych, realizowana jest umowa wykonawcza zawarta 
dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z którą Gmina Miasto Zakopane powierzyła Spółce do wykonania 
zadania własne w zakresie 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 odebrano i opróżniono następujące ilości:  
- 256 126 szt. koszy ulicznych 
- 1 460 szt. worków pochodzących z akcji oczyszczania miasta 
- 22 198 szt. worków z tzw. podrzutami  
- 2 459,50 m3 odpadów luzem 
- 760 szt. kratki ściekowe 
- 15 967 szt. koszy znajdujących się na przystankach 
- 145,50 szt. pojemników 1100l znajdujących się na dworcu - Chramcówki 
- 12 szt. pojemników 120 l. 
- 12 szt. pojemników 360 l. 
- 368 szt. pojemników 1100 l. 
- 4 334 szt. worków ze sprzątania potoków 
- 3 177 szt. pojemników zbiorczych stacji „psi pakiet” 
- 139 szt. odpadów w workach zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska 
- 90,58 m3 odpadów luzem zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska 

UTYLIZACJA UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  
Na podstawie umowy na odbiór martwych zwierząt z Saria Polska sp. z o.o. zrealizowano pięć 
wywozów martwych zwierząt. 

 
AZBEST 
Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady 
Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (Monitor Polski 2009 r. nr 50 poz. 735) zmienionej 
uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (Monitor Polski 2010 r. nr 33 poz. 481) oraz Uchwałą 
Nr  XLIII/575/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia 

Łącznie na terenie Gminy Miasto 
Zakopane w 2020r. zebrano  

17 060,596 Mg odpadów 
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Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 
2013-2032, (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z  dnia 19.07.2013 r. poz. 4591) wszelkie wyroby, 
które zawierają azbest należy poddać unieszkodliwianiu do 31 grudnia 2032 roku.  

W związku z powyższym w 2012 roku Gmina Miasto Zakopane przeprowadziła inwentaryzację 
wyrobów budowlanych zawierających azbest. Zinwentaryzowano łącznie 903 Mg azbestu na ok. 593 
obiektach. Mieszkańcy Gminy Miasto Zakopane posiadający budynki zlokalizowane w naszej Gminie, 
mogą skorzystać z gminnego programu dofinansowania prac polegających na załadunku, transporcie 
i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Zakopane, 
który realizowany jest sprawnie i bez większych problemów.  

W ostatnich latach, każdego roku usuwane jest ok 90 Mg odpadów zawierających azbest. Przy 
utrzymaniu rocznej średniej ilości odebranych odpadów azbestowych, w roku 2032 powinna zostać 
unieszkodliwiona cała ilość zinwentaryzowanego azbestu w gminie.  

Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód 
Działania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, należą do zadań 
własnych gminy i są realizowane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne  SEWiK Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza 
Miasta Zakopane, zgodnie z zapisami aktualnego harmonogramu zadań inwestycyjnych – przyjętym 
Uchwałą Rady Miasta o Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

Ilo!" wniosków azbestowych przyj#tych 
w: 

• 2017 r.  36 wniosków,  odebrano:    
118 Mg odpadów, 

• 2018 r.  30 wniosków,  odebrano:      
91 Mg odpadów,  

• 2019 r.  33 wniosków,  odebrano:      
90 Mg odpadów. 

• 2020 r.  19 wniosków,  odebrano:      
61 Mg odpadów. 

Porównanie ilo!ciowej sprzeda"y wody w latach 2016 – 
2020 w m3 

Porównanie ilo!ciowej sprzeda"y #cieków w latach 2016 – 2020 
w m3 
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REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO 
 
W roku 2020 Spółka realizowała równolegle 33 zadania inwestycyjne w tym 4 nowo rozpoczęte, 
26 kontynuowanych, 3 zadania zakończono.  
Zadania inwestycyjne zakończone w 2020 roku to: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok 
w Zakopanem  

2. Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie osiedla Pająkówka 
w Kościelisku 

3. Budowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w rejonie ulicy Krzeptówki Potok 
w Zakopanem 

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2020 roku to: 
1. Budowa systemu automatycznej regulacji sieci wodociągowej i zbiorników wody w Zakopanem 
2. Budowa wydzielonych komór fermentacji na oczyszczalni Łęgi w Zakopanem 
3. Rozbudowa węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem etap III.  
4. Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej 
5. Obecnie Gmina Miasto Zakopane prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem”. Uzyskanie w/w decyzji jest koniecznym 
elementem dalszej procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę.   
 
Z uwagi na konieczność poprawy parametrów technicznych kompleksu obecnie 
funkcjonujących oczyszczalni, jest to z  pewnością jedno z najistotniejszych zadań 
inwestycyjnych zapisanych w aktualnym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki SEWiK. 

 

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 zamknęły się kwotą 5 192 076,45 zł. Wykonanie planu  
w roku 2020 – 83,6%. 
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Wartość inwestycji w latach 2010-2020 wyniosła 80 866 197 zł.  
Nakłady inwestycyjne spółki SEWIK w latach 2010-2020 
Źródło: SEWIK 

Efekty inwestycji: 
Wybudowano:     Podłączono: 
53,1 km sieci kanalizacyjnej    599 budynków do sieci kanalizacyjnej 
27,2 km sieci wodociągowej    221 budynków do sieci wodociągowej 

Zmodernizowano: 
5,4 km sieci kanalizacyjnej 
9,5 km sieci wodociągowej  
Porównanie wykonania nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w latach 2015-2020 
w metrach bieżących 
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Dzięki realizowanej polityce cenowej przez Sp. SEWiK, obecnie Zakopane plasuje się w czołówce gmin 
posiadających najniższe ceny za wodę i ścieki.   

Cena netto za m3 wody w gminach ościennych 

Cena netto za m3 ścieków w gminach ościennych 

      
W ramach działań realizowanych w zakresie ochrony wód – należy wymienić prowadzone przez 
Gminę bieżące akcje oczyszczania cieków wodnych z nagromadzonych odpadów komunalnych 
tworzących tzw. „dzikie wysypiska”. W roku 2020 z koryt zakopiańskich potoków zebrano łącznie 522 
m3 odpadów.

Zakopane Kościelisko Poronin Czarny Dunajec Nowy Targ 

3,20 zł 3,20 zł (SEWiK) 

3,58 zł (woda gminna)

3,95 zł 4,75 zł 6,64 zł

Zakopane Kościelisko Poronin Czarny Dunajec Nowy Targ 

6,84 zł 6,84 zł (SEWiK) 

19,41 zł (PPK)

10,69 zł 11,08 zł 17,34 zł (gmina) 

8,01 zł (miasto)
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TRANSPORT, 
KOMUNIKACJA I 

INWESTYCJE 
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TRANSPORT MIEJSKI 
Usługi te zostały powierzone Spółce TESKO przez Gminę Miasto Zakopane na podstawie następujących  umów 

zawartych w marcu 2016 roku: 

- umowy o świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na 

terenie Gminy Miasta Zakopane, 

- umowy na organizację i prowadzenie dystrybucji biletów uprawniających do korzystania z usług 

przewozowych świadczonych w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Zakopanem. 

Szacunkowa frekwencja na liniach

 

Funkcjonowanie transportu zbiorowego w stanie epidemii wirusa COVID-19 zostało ograniczone. 
Prywatni przewoźnicy wykonujący przewóz regularny ograniczyli częściowo lub całkowicie 
kursowanie. W pierwszych miesiącach okresu epidemiologicznego w większości obsługę 
mieszkańców (tj. druga połowa marca 2020 r. do końca maja 2020 r.)   w zakresie świadczenia usług 
przewozowych wykonywała komunikacja miejska. 

  I II III IV V VI

Linia nr 11 49880 50176 19152 4206 8042 26532

Linia nr 14 41420 37956 15480 3511 7695 18224

RAZEM 91300 88132 34632 7717 15737 44756

  VII VIII IX X XI XII RAZEM

Linia nr 11 41808 46024 40774 24170 16964 18310 346038

Linia nr 14 23214 30872 26570 16340 10962 14760 247004

RAZEM 65022 76896 67344 40510 27926 33070 593042
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Średnio w 2020 roku uzyskano pokrycie kosztów utrzymania linii komunikacji miejskiej ze sprzedaży biletów na 

poziomie ok. 31%. Na poniższym wykresie przedstawiono miesięczne zestawienie porównania kosztów pracy 

przewozowej do przychodów z tytułu sprzedaży biletów (jako obciążenie dla budżetu miasta): 

 

Wykonana praca przewozowa

  I II III IV V VI

Linia nr 11 15735,6 14720,4 14594,8 6449,6 6894,4 15228,0

Linia nr 14 16348,5 15012,0 15444,0 6264,0 6696,0 11745,0

RAZEM 32084,1 29732,4 30038,8 12713,6 13590,4 26973,0

  VII VIII IX X XI XII RAZEM:

Linia nr 11 15735,6 15735,6 15228,0 15735,6 15228,0 15150,6 166436

Linia nr 14 12136,5 12136,5 11745,0 12136,5 11745,0 11691,0 143100

RAZEM 27872,1 27872,1 26973,0 27872,1 26973,0 26841,6 309536

Komunikacja miejska Zakopane 2020

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj
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lipiec

sierpień

wrzesień

październik
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grudzień

Wartość [zł brutto]
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Koszt pracy przewozowej netto
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REALIZACJA PLANU TRANSPORTOWEGO W 2020 R. 
Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 

zbiorowym na obszarze miasta Zakopane zostały określone w  Planie zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017 – 2025 z kierunkiem do 2030 r., który stanowi akt prawa 

miejscowego. W 2020 r. były realizowane i przygotowywane przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na 

osiągnięcie celów wyznaczonych Planem. Zgodnie z Planem Transportowym funkcjonują dwie linie 

użyteczności publicznej obsługiwane przez TESKO TKGK Sp. z o.o.: linia nr 11 i 14. Jeżdżą na nich 

4 nowoczesne, niskopodłogowe autobusy spełniające normy emisyjne EURO 6. 

Gmina Miasto Zakopane kładzie duży nacisk na realizację inwestycji służących usprawnieniu 
i  rozwojowi infrastruktury transportowej oraz poprawie jakości komunikacji w mieście. W chwili 
obecnej w realizacji pozostaje szereg inwestycji w infrastrukturę obsługi podróżnych, prowadzona 
jest rozbudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które będą oferować możliwości 
powiązania wielu systemów transportu. Węzły jednocześnie umożliwią bezpieczne i wygodne 
przesiadki, zarówno w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego, jak i pomiędzy 
transportem indywidualnym i transportem zbiorowym (parkingi typu „Park&Ride” i „Bike&Ride”) oraz 
zapewniają możliwości oczekiwania na połączenia, zapewniając bieżącą informację pasażerską, 
odpowiedni komfort i poziom bezpieczeństwa. 

Dodatkowo mając na uwadze konieczność rozwoju transportu zorganizowanego i zmniejszenia emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery planowane są działania polegające na zmniejszeniu 
wykorzystania transportu indywidualnego na rzecz komunikacji publicznej - zwiększenie 
wykorzystania taboru autobusowego o napędzie elektrycznym. W 2020 roku pasażerowie 
komunikacji miejskiej w ramach testów mogli skorzystać z autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 
Electric, który obsługiwał linie komunikacji miejskiej (linia nr 11 i 14), których organizatorem jest 
Burmistrz Miasta Zakopane, a operatorem „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. 
z o.o.  

Zaletą autobusów elektrycznych, które w przyszłości planuje zakupić miasto jest cicha i płynna jazda 
oraz brak emisji szkodliwych spalin. Autobusy posiadają szereg udogodnień podnoszących komfort 
jego użytkowania zarówno z perspektywy pasażera jak i kierowcy pojazdów. 


OCZYSZCZANIE MIASTA 
Pokryto wydatki związane z zimowym i letnim oczyszczania miasta, utrzymaniem eksploatacyjnym przejścia 

podziemnego w ciągu ul. Krupówki i na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958. Ponadto pokryto wydatki 

związane z utrzymaniem czystości na przystankach i wykonaniem oczyszczenia studni kanalizacji opadowej 

i  rowów przydrożnych oraz koszeniem poboczy. W związku z koronawirusem COVID - 19 wykonywano 

dezynfekcję przejścia podziemnego, wiat przystankowych oraz dezynfekcję miasta - 4.751.495,52 zł. 

ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH USŁUG WYKONANYCH W RAMACH POWIERZENIA 
SPÓŁCE TESKO 

Wywóz odpadów z koszy ulicznych 

W ramach pozycji wywozu odpadów z koszy ulicznych, realizowana jest umowa wykonawcza zawarta 
dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z którą Gmina Miasto Zakopane powierzyła Spółce TESKO do 
wykonania zadania własne w zakresie opróżniania koszy ulicznych i wywozu nieczystości z terenów 
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane, z przystanków i z terenów objętych wywozem na 
podstawie porozumień. 
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W ramach powierzenia odebrano i opróżniono następujące ilości:  
- 256 126 szt. koszy ulicznych 
- 1 460 szt. worków pochodzących z akcji oczyszczania miasta 
- 22 198 szt. worków z tzw. podrzutami  
- 2 459,50 m3 odpadów luzem 
- 760 szt. kratki ściekowe 
- 15 967 szt. koszy znajdujących się na przystankach 
- 145,50 szt. pojemników 1100l znajdujących się na dworcu - Chramcówki 
- 12 szt. pojemników 120 l. 
- 12 szt. pojemników 360 l. 
- 368 szt. pojemników 1100 l. 
- 4 334 szt. worków ze sprzątania potoków 
- 3 177 szt. pojemników zbiorczych stacji „psi pakiet” 
- 139 szt. odpadów w workach zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska 
- 90,58 m3 odpadów luzem zgłaszanych przez Wydział Ochrony Środowiska 

Zimowe i letnie utrzymanie Miasta 

W ramach akcji zimowej Spółka TESKO utrzymuje: 
- w sześciu standardach jezdnie o łącznej powierzchni: 499 437 m2 
- chodniki o powierzchni : 69 119 m2 
- przejść dla pieszych w ilości : 214 
- inne tereny: place, kładki, schodki o powierzchni: 1 831 m2 
- 22 wiaty przystankowe o łącznej o powierzchni 809 m² 
- 96 słupków przystankowych  
- 22 parkingi w strefie płatnego parkowanie na terenie Miasta Zakopane o powierzchni 

16597,5 m2 
 
W ramach akcji letniej Spółka TESKO utrzymuje: 
- ulice o powierzchni - 54.591 m2(wtorek, czwartek, sobota, niedziela) 
- ulic o powierzchni - 154.850 m2 (poniedziałek, środa, piątek) 
- 1 x w tygodniu chodniki i ulice o powierzchni - 275.844 m2  
- 1 x w tygodniu inne tereny: place, kładki, schodki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe o 

powierzchni - 19.914 m2 
- 22 wiaty przystankowe o łącznej o powierzchni 809 m² 
- 96 słupków przystankowych 
- 22 parkingi w strefie płatnego parkowanie na terenie Miasta Zakopane o powierzchni 

16597,5 m2 

Udrażnianie studni kanalizacji opadowej w drogach publicznych oraz czyszczenie rowów 
i  przepustów odwadniających drogi publiczne oraz drogi, dla których Zarządcą jest Burmistrz 
Miasta Zakopane 

W ramach powierzenia:  
- wyczyszczono 27 szt. studni kanalizacji burzowej, 
- wyczyszczono 223 mb rowów odwadniających, 
- wyczyszczono 30 szt. wiader w studniach kanalizacji opadowej, 
- udrożniono przepusty rurowe – 6 mb, 
- wyczyszczono koryta betonowe głębokie – 789 mb, 
- wyczyszczono koryta betonowe płytkie – 1 728 mb, 
- wykoszono ręcznie trawy obok barierek i innych elementów pasa drogowego – 3 759 m2, 
- wykoszono mechanicznie pobocza i rowy odwadniające – 62 944 m2. 
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REMONTY BIEŻĄCE 

 

Zakres rzeczowy usług wykonanych w ramach remontów bieżących Zakres

Uzupełnienie ubytków masą na gorąco na ul. Aleje 3 Maja, Antałówka, 

Bilinówka, Bulwary Słowackiego, Chałubińskiego, Bronicława Czecha, 

Chłabówka Górna, Do Samków, Droga do Białego, Droga do Daniela, Droga do 

Olczy, Droga do Walczaków, Droga na Antałówkę, Droga na Buńdówki, Droga na 

Bystre, Gawlaki, Goszczyńskiego, Grunwaldzka, Hrube Niżne, Hrube Wyżne, 

Huty, Jagiellońska, Kamieniec, Kasprusie, Kaszewskiego, Kiełbasówki, Klusie, 

Kościeliska, Kościuszki, Kraszewskiego, Krzeptówki Potok, Makuszyńskiego, 

Małe Żywczańskie, Na Gubałówkę, Nowotarska, Ogrodowa, Orkana, 

Piłsudskiego, Piszczory, Rondo Armii Krajowej, Skibówki-Kącina, Sienkiewicza, 

Stolarczyka, Struga Andrzeja, Szkolna, Szpitalna, Spyrkówka, Szymanowskiego, 

Szymony, Tetmajera, Ustup, Wojdyły, Za Cieszynianką, Za Strugiem, 

Zamoyskiego, Zaryckiego, Zwierzyniecka, Żeromskiego

5 007,65 m2

Wykonanie nowej nakładki bitumicznej 106,00 m2

Uzupełnienie poboczy frezem 964,36 m2 

Wykonanie nawierzchni z tłucznia 38,50 m2

Przełożenie kostki brukowej na ulicach: Makuszyńskiego, Nowotarska oraz 

Orkana
49,00 m2

Ułożenie kostki dla niewidzących na przejściach 28 m2

Uszczelnienie nawierzchni masą zalewową 4 869,00 mb

Wymiana włazów studni na samopoziomujące 27 szt

Uzupełnienie ubytków masą na zimno 3 tony

Wykonanie nowej nakładki ul. Hrube Niżne 1 202 m2

Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 619 m2

Na remonty w 2020 r. wydatkowano  1 655 720,64 zł
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USŁUGI NAPRAWY, KONSERWACJI, WYMIANY ZNISZCZONYCH ZNAKÓW DROGOWYCH 
ORAZ WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO W WYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN 
W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO 

W ramach powierzenia: 
- zamontowano kompletnych znaków drogowych – 73 szt. 
- zamontowano nowych tarcz na istniejących słupkach – 373 szt. 
- zamontowano nowe słupki pod znaki – 150 szt. 
- prostowanie słupka i jego ponowne wkopanie – 375 szt. 
- zamontowano kpl. luster drogowych – 8 szt. 
- zamontowano elementów progów zwalniających – 54,1 mb 
- ustawiono tymczasowych znaków drogowych – 11 szt. 
- zamontowano tymczasowych tablic pod znakami – 9 szt. 
- zamontowano tablice na rozkłady jazdy – 7 szt. 
- zamontowano ramek na rozkłady jazdy – 28 szt. 
- przestawiono znaki w inne miejsce – 6 szt. 
- zamontowano słupek U-5A – 5 szt. 
- montaż tablic informacyjnych – 60 szt. 
- zakładanie zafoliowanych rozkładów jazdy – 184 szt. 
- montaż kompletnego drogowskazu – 2 szt. 
- demontaż kompletnego znaku – 15 szt. 
- czyszczenie tarcz znaków – 39 szt. 
- montaż tarczy drogowskazu –  2 szt. 
- montaż tablicy zespolonej D-6 – 4 szt. 

Ponadto pokryto wydatki związane z naprawą szlabanów w Kuźnicach. 

MALOWANIE CIENKOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO ULIC NA TERENIE 
MIASTA ZAKOPANE 

Świadczenie usług malowania cienkowarstwowego i  grubowarstwowego oznakowania poziomego 
ulic na terenie miasta Zakopane w okresie od kwietnia 2020 r. do października 2020 r. 

Rodzaj malowania Ilość m2

Stawka 
jednostkowa Wartość brutto

Malowanie przejść dla pieszych   2 711,75 13,57 36 798,43

Malowanie linii segregacyjnych ciągłych pow. wyłącz 954,19 13,16 12 557,13

Malowanie linii segregacyjnych ciągłych   2 689,25 13,16 35 390,53

Malowanie linii segregacyjnych przerywanych 1 629,07 13,16 21 438,55

Malowanie strzałek i innych symboli 175.29 17,03 2 985,17

Miejsce parkingowe z podł. niebieskim  1 193,66 17,03 20 328,02

Malowanie  linii wyznaczających pas postojowy 270,71 13,16 3 562,53

Malowanie linii przystankowej 213,57 13,16 2 810,57

W 2020 r. wydatkowano 
190.131,21 zł

W 2020 r. wydatkowano 
146.389,17 zł
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Łącznie wykonano malowanie cienkowarstwowe - poziome ulic na powierzchni 10.272,53 m2. 

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

1. Pokryto wydatki na zakup energii elektrycznej (sprzedaż, 
dystrybucja) związany z oświetleniem miasta oraz sygnalizacją 
świetlną ruchu drogowego. Ponadto pokryto wydatki związane 
z  udostępnieniem słupów elektroenergetycznych w celu 
zabudowania i utrzymywania opraw oświetleniowych. 

2. Pokryto wydatki związane z konserwacją i bieżącymi naprawami systemu oświetlenia ulicznego 
i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego 

W ramach realizacji zadania powierzonego Spółce TESKO realizowana jest: wymiana kompletnych 
słupów oświetleniowych, wymiana źródeł światła, wymiana zestawów zasilających, wymiana opraw 
ulicznych, wymiana okablowania, malowanie słupów oświetleniowych, itp. 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Kiełbasówki - 
ułożono 441 m kabla typu YAKXs 4x35mm2, ustawiono 10 
słupów oświetleniowych (w tym jeden dwuwysięgnikowy), 
zamontowano na nich 11 szt. opraw oświetleniowych, 
zamontowano 1 szt. szafkę oświetlenia ulicznego. Ponadto 
pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim nad 
wykonanymi pracami. 

2. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Króle (na odcinku od budynku nr 39a do budynku 
nr 25c i do budynku nr 27) - ułożono 611 m kabla typu YAKXs 4x35mm2, ustawiono 15 słupów 
oświetleniowych, zamontowano na nich 15 szt. opraw oświetleniowych, zamontowano 1 szt. 
szafkę oświetlenia ulicznego. Ponadto pokryto koszty związane z  nadzorem inwestorskim nad 
wykonanymi pracami. 

3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Harenda (na odcinku od mostu budynku nr 50a) - 
ułożono 111 m kabla typu YAKXs 4x35mm2, ustawiono 3 słupy oświetleniowe, zamontowano 
3  szt. opraw oświetleniowych. Ponadto pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim nad 
wykonanymi pracami. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Króle (na odcinku od budynku nr 39a do budynku 
nr 3a i do budynku nr 30) - zamontowano 8 szt. opraw oświetleniowych na słupach 
elektroenergetycznych. Ponadto pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim nad 
wykonanymi pracami. 

5. Zakupiono 6 szt. lamp fotowoltaicznych i zamontowano w następujących lokalizacjach: przy ul. 
Mrowce – 1 szt., przy ul. Choćkowskie – 2 szt., przy ul. Cyrhla – 1 szt., przy ul. Stachonie – 2 szt. 
Pokryto ponadto koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i nadzoru 
inwestorskiego nad wykonanymi pracami.  

Malowanie linii warunkujących zatrzymania 320,39 17,03 5 456,24

Malowanie linii bezwarunkowego zatrzymania  114,65 13,57 1 555,80

 W roku 2020 r. wydatkowano 
142.557,00 zł

W 2020 r. wydatkowano  
1 459 657,94 zł
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INWESTYCJE 

PRZEBUDOWA ULICY KRÓLE 

Przebudowa ulicy Króle w Zakopanem polegająca na wykonaniu 
kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wraz z odbiornikami 
wody - wpustami ulicznymi oraz wylotem do potoku Cicha Woda, 
wykonaniu nowej podbudowy i warstw nawierzchni asfaltowych, 
wykonaniu poboczy utwardzonych kostką brukową betonową oraz 
przebudowie fragmentów sieci telekomunikacyjnych. 
 

REWITALIZACJA BUDYNKÓW DWORCA KOLEJOWEGO 

 

Zakończyły się roboty budowlane związane z modernizacją dworca 
kolejowego w Zakopanem. Realizacja inwestycji zakładała prace 
związane z remontem dwóch budynków zabytkowego dworca PKP 
w Zakopanem oraz była częścią idei stworzenia Wielofunkcyjnego 
Centrum Komunikacyjnego. Odrestaurowane budynki Dworca – 
budynek Dworca PKP oraz budynek dawnej przychodni kolejowej - 
zostaną przeznaczone na cele obsługi pasażerskiej i na cele 
kulturalno-społeczne. 

Kompleksowa modernizacja budynku Dworca PKP objęła między innymi odrestaurowanie elewacji, 
remont klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i zmianę pokrycia dachowego. Prace 
rozpoczęły się od najstarszej, wschodniej części kompleksu. Przez cały czas trwania remontu na 
dworcu prowadzona była obsługa pasażerska. W budynku głównym Dworca znajdują się kasy, 
poczekalnia, planowane są do uruchomienia usługi handlowe i gastronomia. Na piętrze znajdować się 
będzie nowoczesna mediateka, której istotą jest oferta multimediów w przyjaznej przestrzeni. 
Dodatkowo w obiekcie znajdzie się antresola ze stałą wystawą o kolejnictwie. 

Wartość robót:   
1 182 238,60 zł 

 

Dofinansowanie: 
473 485,87 zł

Wartość robót:   
21 302 422,41 zł 

Dofinansowanie: 
7 599 169,70 zł
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W maju 2019 r. rozpoczął się drugi etap 
remontu dworca kolejowego w  Zakopanem – 
b u d y n k u d a w n e j p r z y c h o d n i . R o b o t y 
budowlane zakończyły się w 2020 roku i objęły: 
r o b o t y r o z b i ó r k o w e , k o n s t r u k c y j n e 
i  wykończeniowe, przebudowę instalacji 
sanitarnych i elektrycznych oraz montaż windy 
w o b i e k c i e . N a p o z i o m i e „ m i n u s 1 ” 
funkcjonować będzie sala klubowa, na poziomie 
„0” Centrum Informacji Turystycznej, na 
poziomie „1” przestrzeń wystawiennicza prac 
współczesnych zakopiańskich artystów oraz 
najbardziej znanych dawnych twórców 
związanych z Tatrami i Zakopanem, zaś poziom 
„2” budynku dawnej przychodni został 

przekazany na siedzibę Straży Miejskiej. 

W chwili obecnej trwają prace związane z aranżacją wnętrz i wyposażeniem pomieszczeń 
dworcowych na cele pełnienia przez nie funkcji kulturalnych. 

 

BUDOWA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO W ZAKOPANEM 

 
We wrześniu 2019 roku Gmina Miasto Zakopane podpisała umowę 
na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, 
polegających na budowie zintegrowanego centrum komunikacji 
kolejowej i  autobusowej w Zakopanem. W ramach tej inwestycji 
wykowane zostaną następujące zadania: budowa placu 
komunikacji dalekobieżnej oraz placu odjazdów lokalnych, 
uporządkowanie przestrzeni placów, budowa 3-kondygnacyjnego 
parkingu Park&Ride zlokalizowanego  obok Dworca PKP dla 146 
samochodów, przebudowa bramy wejściowej na perony Dworca PKP, przebudowa Ronda Armii 
Krajowej przy centrum przesiadkowym oraz przebudowa ul. Szymony, będąca alternatywą 
dostępową dla autobusów dalekobieżnych, regionalnych i lokalnych, umożliwiającą ominięcie 
zakorkowanych odcinków.  

Wartość robót:   
40 521 476,46 zł 

Dofinansowanie: 
17 930 059,65 zł
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Dodatkowo zaprojektowany i wdrożony zostanie Inteligentny System Transportowy, który 
zoptymalizuje kompleksowe zarządzanie ruchem w zakresie kontroli dostępu przewoźników do 
węzła przesiadkowego, a także nowoczesnej informacji pasażerskiej oraz monitorowania 
i  usprawniania ruchu na terenie miasta. Wszystkie te działania wpłyną pozytywnie na 
bezpieczeństwo i komfort podróżnych. 

W roku 2020 trwały intensywne prace projektowe, realizowane przez Wykonawcę - Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., które służyły dopracowaniu optymalnych rozwiązań 
funkcjonalno-użytkowych, konstrukcyjnych oraz materiałowych oraz pozyskaniu ostatecznych 
decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację części inwestycyjnej. 

PRZEBUDOWA PLACU W KUŹNICACH 

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod 
nazwą: „Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a 
Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego 
centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Linowej na 
Kasprowy Wierch” oraz ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności Kuźnic poprzez budowę 
dwupoziomowego węzła przesiadkowego zarządzanego przy użyciu inteligentnego systemu 
transportowego oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 
• przebudowę placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli 

komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla rowerów, 
• przebudowę jezdni ul. Przewodników Tatrzańskich /w zakres inwestycji wchodzi II etap obejmujący 

odcinek od placu w Kuźnicach do skrzyżowania z ul. Karłowicza/,  
• budowa drogi rowerowej przy ul. Droga na Bystre od ronda Jana Pawła II do Bulwarów 

Słowackiego 
• zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrolę 

dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i zarządzanie ruchem lokalnym na tym terenie oraz 
poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej przestrzeni.  

Ważnym aspektem inwestycji w Kuźnicach jest kompleksowość tego projektu z wspomnianymi wyżej 
inwestycjami rewitalizacji budynków dworca oraz centrum komunikacyjnego, dzięki czemu poprawi 
się komunikacja zbiorowa w Zakopanem, powstanie trasa rowerowa łącząca dworzec kolejowy  
z nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Kuźnicach, co przyczyni się to do usprawnienia 
transportu zbiorowego i zwiększenia wykorzystania alternatywnych form komunikacji /rowery/. 
Skutkiem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego na tej trasie, a tym samym zmniejszenie emisji 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji na terenie Zakopanego. Zwiększy się także 
bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z objętej projektem infrastruktury oraz poprawi się 
wizerunek Zakopanego jako nowoczesnego miasta.  

W roku 2020 przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych 
i budowlanych, w wyniku którego wybrano firmę Kiernia Sp. z o.o. 

Wartość robót:   
21 706 427,06 zł 

Dofinansowanie: 
15 216 896,53 zł
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PRZEBUDOWA UL. KRZEPTOWSKIEGO 

Celem realizowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi 
publicznej ul. Krzeptowskiego w  zakresie: wszelkich niezbędnych 
robót ziemnych, rozbiórkowych, przebudowy infrastruktury sieci 
podziemnych (sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej), budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, 
budowa nowej sieci gazowej, prac dotyczących wykonania 
nawierzchni zatoki postojowej oraz chodników i zjazdów, 
przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni, jak również przebudowy instalacji oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne typu LED. 

Wartość robót:   
2 378 146,54 zł 

Dofinansowanie: 
1 131 604,00 zł
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KULTURA I DZIEDZICTWO 
NARODOWE 
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Do zadań własnych gminy należą sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych oraz innych instytucji 
kultury, a także ochrony i opieki nad zabytkami położonymi na jej terenie. 

WYDARZENIA 

W roku 2020 z powodu pandemii 
odwołane zostały niektóre wydarzenia 
kulturalne, odbywające się cyklicznie. 
Czas wiosenny był szczególny, gdyż 
organizatorzy próbowali odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Pomimo 
t r u d n e j s y t u a c j i w Z a ko p a n e m 
zrealizowane zostały następujące 
przedsięwzięcia: 

Imprezy patriotyczne 
• Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, 
• Obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w ograniczonym zakresie z powodu pandemii 
• Dzień Sybiraka, 
• Obchody 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Imprezy kulturalne 

Sylwester Marzeń z TVP 2 
Po raz czwarty na zakopiańskiej Równi Krupowej wystąpiły największe gwiazdy polskiej i światowej 
muzyki rozrywkowej m.in. Zenon Martyniuk, Thomas Anders & Modern Talking Band. Wydarzenie to 
doczekało się już sporego grona oddanej publiczności, liczącej na dobrą zabawę na najwyższym 
poziomie! Padły kolejne rekordy: frekwencyjne pod sceną, te dotyczące oglądalności na antenie TVP, 
jak i te związane z zadowoleniem wszystkich spragnionych zabawy w sercu Zakopanego. Sylwestra z 
Dwójką oglądało aż 8 mln widzów. 

XI i XII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 
Podczas XI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem 
zrodziył…” wystąpili w zakopiańskich kościołach: Parafialny 
Regionalny Zespół „Giewont”, Zespół „Mały Giewont”, Ewa 
Warta – Śmietana i jej goście, Rodzina Lassaków „Heliosów”, 
Skibowiańskie Zwyrtliki, Hanka Rybka, Eleni, Megitza, 
Magda Steczkowska, Blue Note, Artyści Teatru Rozrywki 
RZT Szymaszkowa Hanna Zbyryt i Wojciech Wachułka, 
Dikanda, Chór Nauczycielski SP 5 oraz Nika Lubowicz. 

Festiwal, który od kilkunastu lat organizuje miasto Zakopane, gromadzi corocznie coraz liczniejszą 
publiczność, prezentując Artystów na najwyższym poziomie.  

Dudaskie Ostatki 
XVIII Dni Zakopanego 
Dzień Dziecka w formule on-line 

Program Cool-turalny Człowiek 
ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży, a także mieszkańców z ofertą proponowaną przez 
instytucje i stowarzyszenia działające w Zakopanem. Pozwala również wychować kolejne pokolenie 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń  
kulturalnych w Zakopanem należy do zadań 
 Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, 

Zakopiańskiego Centrum Kultury 
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej

290 publikacji zaowocowało 
dotarciem na poziomie  
7 225 847 wyświetleń. 

 
Ekwiwalent reklamowy 

717 102 zł.
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odbiorców kultury. Przygotowuje wartościowego, świadomego odbiorcę, który będzie potrafił 
odnaleźć i skorzystać z oferty spędzania wolnego czasu w życiu dorosłym. Dzięki interesującym 
wydarzeniom wielu młodych ludzi bierze udział w  koncertach, wykładach, lekcjach muzealnych, 
wernisażach, seansach filmowych. Pomimo pandemii, program był kontynuowany, zaliczano 
uczestnictwo w wydarzeniach w sieci, na podstawie opisów i komentarzy Uczestników. Nagrodami 
w  programie są urządzenia elektroniczne, zestawy klocków, książki i wycieczki.  W maju 2020r. 
złożono 139 prawidłowo uzupełnionych kart.  Nagrodę pieniężną otrzymała Szkoła Podstawowa nr 
4  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem – Olcza, z której największa liczba uczestników 
złożyła kompletne karty (55 kart).  Nagrodę dla klasy, za największą liczbę uczestników 
z kompletnymi kartami, w postaci wycieczki w Tatry z przewodnikiem, otrzymało Przedszkole Sióstr 
Felicjanek pod wezwaniem Św. Kazimierza w Zakopanem (30 kart). 

Zakopiański Festiwal Literacki 
Od 2016 roku Biblioteka jest również współorganizatorem największej imprezy literackiej pod 
Tatrami – Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, w ramach którego w 2020 r. odbyło się łącznie  
28 wydarzeń promujących czytelnictwo, w tym 13 spotkań dla dzieci i młodzieży, 15 dla dorosłych. 
Kulminacyjnym punktem 5. Edycji Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego było przyznanie po 
raz czwarty Literackiej Nagrody Zakopanego, którą otrzymała Anna Kamińska za książkę „Halina. 
Dziś już nie ma takich kobiet”. Dodatkowo, za wybitne walory edytorsko-artystyczne, wyróżniony 
został album „Mieczysław Karłowicz. Fotografie” Zbigniewa Ładygina. W trybie wyjątkowym 
uhonorowano również dyplomem wydaną pośmiertnie książkę Michała Jagiełły „Piarżysko. Tatry 
i Zakopane w reportażach prasowych przełomu XIX i XX wieku”. 

Wydarzenia festiwalowe po hasłem „Moc słów” rozgrywały się, często jednocześnie, w kilku 
miejscach w przestrzeni Miasta. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej gościła wernisaż wystawy 
malarstwa Małgorzaty Rosińskiej „Jeszcze w zielone gramy” oraz spotkania autorskie ze Stanisławem 
Łubieńskim, a także Dorotą Masłowską o kondycji pisarstwa w dobie nowych technologii i kultury 
masowej. W Kinie Miejsce rozmówcami Łukasza Wojtusika byli Jakub Małecki, autor książki 
„Horyzont” oraz Wojciech Bonowicz, biograf ks. Józefa Tischnera, promujący swoją najnowszą 
książkę portretującą tę znakomitą i ważną dla Podhala postać. Hotel Aries & SPA udostępnił 
natomiast swoje wnętrza na spotkania z Joanną Szczepkowską i Martą Dymek. Relacje live 
ze spotkań autorskich śledzić można było na Facebooku wydarzenia.  

Tradycyjnie już w programie Festiwalu nie zabrakło uroczystej Gali wręczenia Nagrody Literackiej 
Zakopanego, której oprawę muzyczną zapewnił zespół „Raz, Dwa, Trzy”, występując z jubileuszowym 
koncertem w Teatrze Witkacego. Znaczna część tegorocznego Festiwalu poświęcona była tematyce 
ekologicznej, stąd też obecność w programie m.in. warsztatów o recyclingu i eko-warsztatów dla 
dzieci prowadzonych przez podróżniczkę, archeolożkę i inicjatorkę akcji sprzątania świata „Książka 
za worek śmieci”, Annę Jaklewicz. Pod jej czujnym okiem odbyło się również w pierwszym dniu 
Festiwalu sprzątanie Bachledzkiego Wierchu. 

Konkurs na wiersz o tematyce górskiej im. Tadeusza Staicha 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 
Jest prestiżową i uznaną imprezą folklorystyczną, nie tylko 
w kraju, ale i zagranicą. Przez ponad 50 lat uczestniczyło 
w nim blisko 600 zespołów zagranicznych z kilkudziesięciu 
krajów oraz ponad 200 grup polskich. Festiwal przyciąga 
zespoły z różnych kontynentów, pragnące stanąć 
do  rywalizacji o  najważniejsze trofeum "Złotą Ciupagę". 
Ponadto jest też jednym z najistotniejszych elementów 
tworzących niepowtarzalny klimat Zakopanego i jego 
kulturowy krajobraz.  

224 publikacje zaowocowały 
dotarciem na poziomie  
4 053 476 wyświetleń. 

 
Ekwiwalent reklamowy 

737 892 zł.
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Tegoroczna edycja z powodu pandemii była znacznie okrojona, nie odbyły się konkursy festiwalowe. 
W ciągu tygodnia zaproszone zespoły pokazały programy w formie on-line. Ponadto zrealizowano 
filmy – spotkania z zakopiańskimi Twórcami Ludowymi oraz warsztaty dla młodzieży i dorosłych, 
animacje dla najmłodszych oraz warsztaty w ramach Jarmarku Świętej Cecylii.  

Kino Letnie SOPOT-ZAKOPANE 
W lipcu i sierpniu 2020 po raz kolejny od kilku lat 
zaoferowaliśmy wszystkim spragnionym spotkań 
z dziesiątą muzą wieczorne seanse filmowe na Kulturalnym 
Placu Nie-podległości w ramach wakacyjnego festiwalu 
Kino Letnie Sopot-Zakopane, realizowanego przez Miasto 
Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury we współpracy 
z Outdoor Cinema. Mimo trwającej pandemii, sprawdzoną 
formułę Festiwalu udało się z powodzeniem wpisać w nowe 
realia, tworząc bezpieczną atrakcję kulturalną dla turystów 

i mieszkańców Zakopanego. Do wygrodzonej strefy kina letniego można było wejść po czerwonym 
dywanie po bezdotykowym pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk. Kinomani oglądali filmy na 
leżakach i ławach góralskich ustawionych z wymaganym dystansem społecznym. 

Festiwal „Inspirowane Górami” im. Ewy i Macieja Berbeków 
Festiwal poświęcony był spotkaniu ludzi. W dobie pandemii 
nabrało ono szczególnego znaczenia. Spotkaliśmy autorów 
książki o Macieju Berbece - Dariusza Kortko i Jerzego 
Porębskiego oraz dr Agnieszkę Jurczyńską – Kłosok, która 
pisała o nazewnictwie Tatr Wysokich; najmłodsi 
mieszkańcy mogli poznać podróżnika Pawła Strzeleckiego 
podczas warsztatów prowadzonych przez Michalinę 
Kupper. W Miejskiej Galerii Sztuki zorganizowana została 
wspaniała wystawa „Litera – Idea i Forma”, ukazująca 
historię miasta przez projekty i dokumenty. 

Festyn rodzinny Mikołajki miejskie w formule on-line 
Gra terenowa „Śladami Świętego Mikołaja”. Wydarzenie trwało od 6 grudnia 2020 roku 
do  15  stycznia 2021 roku. W dniu 6 grudnia on-line odbyła się prezentacja filmu z miejscami, 
do których udał się Święty Mikołaj; następnie w dniach 7 – 23 grudnia uczestnicy odwiedzili miejsca, 
które zostały zaprezentowane na filmie;  W terminie 24 – 31 grudnia najmłodsi wrzucili do urny 
przed Urzędem Miasta 141 uzupełnionych kart, a ogłoszenie wyników i wręczenie upominków 
odbyło się 17 stycznia podczas Światowego Dnia Śniegu na Górnej Równi Krupowej.  

Otwarcie szopki Bożonarodzeniowej przy Urzędzie Miasta Zakopane 

Koncert sylwestrowy w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej 
Od 17 lat, tradycyjnie w wieczór 31 grudnia w Kinie Sokół Zakopiańczycy i przybyli Goście żegnają 
stary rok Koncertem Sylwestrowym w wykonaniu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pod dyrekcją 
Agnieszki Kreiner. W roku pandemicznym koncert pt. „Czar walca i magia tanga - góralską nutą 
okraszone" odbył się on-line. Został nagrany przez Tatrzański Kwintet Klimatyczny z towarzyszeniem 
solisty- pianisty, zakopiańczyka Macieja Kiełpińskiego, we wnętrzach Centrum Kultury Rodzimej 
Willa „Czerwony Dwór”. 

11 309 publikacji zaowocowało 
dotarciem na poziomie  

354 452 108 wyświetleń. 

Ekwiwalent reklamowy - 
 737 892 zł.

71 publikacji zaowocowało 
dotarciem na poziomie  
1 039 720 wyświetleń. 

Ekwiwalent reklamowy - 
 737 892 zł.
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Ponadto współorganizowano następujące przedsięwzięcia: 
• 35 Urodziny Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
• Jeden spektakl teatralny dla zakopiańskich dzieci w Teatrze Witkacego, pozostałe zostały 

odwołane z powodu pandemii 
• Spotkanie w salonie Państwa Wojtyłów w Wadowicach z tatrzańską choinką 

IMPREZY KULTURALNE I MASOWE 
W roku 2020 wpłynęło 8 zgłoszeń organizacji imprez o charakterze kulturalnym. Wydano 1 decyzję 
w sprawie organizacji imprezy masowej. 

WYDAWNICTWA, FILMY PROMOCYJNE, NAGRANIA AUDIO DOTYCZĄCE 
MIASTA 
Filmy związane z MFFZG „Górale świata sercem w Zakopanem” 
• Zaproszenie na MFFZG „Górale świata sercem w Zakopanem” w wykonaniu zespołu im. Klimka 

Bachledy 

• Zaproszenie na MFFZG „Górale świata sercem w Zakopanem” w wykonaniu zespołu Giewont  

• Warsztaty regionalne: Anna Buńda- Dorula „Malowanie serwetek”, Bogumiła Dańko „Haftowanie 
makatek”, Dorota Opitz „Gobeliny”, Barbara Baniecka - Dziadzio „Biżuteria z filcu”, Anna Gąsienica – 
„Sieczka Bukiety z suchych zbóż”. 

• Animacje dla najmłodszych: Małgorzata Dzierzęga „Robienie moskoli”, Joanna Saduniowska 
„Koralikowa biżuteria”, Katarzyna Stanuch i Joanna Staszak „Żywe obrazy”, Zespół Mały Hop Cup 
„Nauka śpiewu i tańca góralskiego”, Maria Kukuc- Frączysta „Zakopiańskie wzory” 

• Prezentacje połączone z nauką gry na instrumentach: Piotr Haza „Dudy podhalańskie”, Krzysztof 
Siuty „Piszczałki”, Katarzyna Lassak „Skrzypce”, Andrzej i Kamil Stachoń Groblowy „Akordeon”, 
Zespół 9 Siył  „Zzłóbcoki”. 

• 5 krótkich filmów - wycieczek po otwartych galeriach, muzeach i pracowniach artystów. Spacerując 
ulicami Zakopanego udano się do: Miejskiej Galerii Sztuki im. hr. Władysława Zamoyskiego, Galerii 
YAM, pracowni twórczej Marty Walczak-Stasiowskiej, autorskiej galerii Anny i Eugeniusza 
Boguckich, autorskiej galerii Arkadiusza Walocha, willi „Koliba”, zabytkowej chałupy Gąsienicy – 
Sobczaków, willi „Atma”, willi „Czerwony Dwór”, Galerii im. Antoniego Rząsy, Muzeum Jana 
Kasprowicza, pracowni twórczej Barbary i Bogdana Dziadzio, autorskiej galerii Marii i Jerzego 
Gruszczyńskich 

• Historia Mistrzostw Podhala w powożeniu oraz konkursów na „Fiakra Roku”  i  „Śpiew Pytacki”  

• Spotkania z zakopiańskimi twórcami: Zofia Roj-Mrozicka „Gwara spod pióra”, Józef Pitoń „Góralska 
opowiastka”, „Polowace uchwyceni w szkle”, „Aniołek malowany”, Stanisław Gąsienica – Byrcyn 
„Wykute w regionie”, Andrzej, Janusz i Paweł Gąsienica-Makowscy oraz Andrzej Kowalczyk 
„Śladami znaków i nagród festiwalu”, Danuta i Stanisław Walkosz – Jambor „Ażurowe meble 
Stanisława Walkosza-Jambora”, Barbara Baniecka-Dziadzio i Bogdan Dziadzio „Małżeński pejzaż”, 
Agnieszka i Mateusz Etynkowscy „Etno moda w Zakopanem”, Bogumiła i Andrzej Dańko „Rodzinne 
pasje regionalne”, Józefa Zubek „Sercem haftowane” 

• Wirtualny spacer po wystawie „Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi”. Oprowadzanie 
Joanna Staszak 
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Pozostałe filmy: 
• Wirtualny spacer po wystawie „Portrety Zakopiańskich Twórców Ludowych w obiektywie Adama 

Brzozy”. Oprowadzanie Adam Brzoza. 

• Film – prezentacja dwóch publikacji: pokonferencyjnej z 51 MFFZG „Wesele. Między przeszłością 
a  teraźniejszością” oraz „Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi” autorstwa Joanny 
Staszak 

• Filmy związane z popularyzacją zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego - opowiadający 
o wykonaniu 9 ławek multimedialnych, zakupie stoisk regionalnych, przeprowadzeniu warsztatów 
regionalnych, wydaniu 3 pozycji książkowych oraz opowiadający o modernizacji Centrum Kultury 
Rodzimej w willi Czerwony Dwór 

• Filmy zrealizowane w we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” 
- Historia Katowni Podhala Palace w opowieści Jana Jarosza- kustosza Muzeum Walki i Męczeństwa 

Palace.  
- Apel Prezesa Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa Palace w sprawie pozyskiwania 

informacji dotyczących gromadzenia nazwisk i artefaktów dotyczących historii II wojny światowej 
w Zakopanem: Historia działalności Bronisława Czecha, Historia kapliczki z Auschwitz,  

- Życie i działalność Jana Szala,  
- Życie i działalność bł. ks. Piotra Dańkowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
- Życie i działalność Stanisława Marusarza i Wacława Felczaka. 

POPULARYZACJA ZAKOPIAŃSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
W 2020 r. nadal realizowany był Projekt „Popularyzacja 
Z a k o p i a ń s k i e g o d z i e d z i c t w a K u l t u r o w e g o ” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego. 

Działania zrealizowane w jego ramach to: opracowanie i wydanie drukiem książki „Wtopieni 
w  krajobraz. Zakopiańscy Twórcy Ludowi” autorstwa Joanny Staszak. Nakład wydawnictwa: 1000 
egzemplarzy. W ramach zadania przygotowano również wystawę prac Zakopiańskich Twórców 
Ludowych oraz „Zakopiańscy Twórcy Ludowi w obiektywie Adama Brzozy” w Centrum Kultury 
Rodzimej Willa „Czerwony Dwór”. Wystawy zwiedzane były zarówno stacjonarnie, jak i w wersji on-
line. 

NAGRODY BURMISTRZA 
W 2020 r. doroczne Nagrody Burmistrza 
przyznano: Marcie Walczak Stasiowskiej, 
Janowi Gąsiorowskiemu i Zbigniewowi 
Moździerzowi. 

Liczba wyświetleń; 
Facebook: 24 612 

Youtube: 778
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WSPÓŁPRACA MIASTA ZAKOPANE Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, 
OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

Współpraca w roku 2020 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 
Pozafinansowe formy współpracy to: 

• prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących 
zadania publiczne na stronie Urzędu Miasta Zakopane; 

• promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz 
mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach; 

• informowanie o zadaniach publicznych, realizowanych w danym roku wraz z podaniem 
wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań oraz 
o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach 
ich rozstrzygnięć; 

• przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, mediów lokalnych i regionalnych 
o realizacji zadań publicznych; 

• udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Zakopane w celu 
odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom (Podhalański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku); 

• informowanie o różnego rodzaju szkoleniach dot. organizacji pożytku publicznego; 

Współpraca o charakterze finansowym  
polegała na zlecaniu realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 
zasadach określonych w ustawie i odbywała się w formie wspierania takich zadań wraz 
z udzieleniem dotacji na ich realizację.  

Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się 
w  trybie ogłaszanego przez Burmistrza Miasta 
Zakopane otwartego konkursu ofert lub w trybie 
zamówienia publicznego. 

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

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznan
a dotacja

1 Stowarzyszenie Kalatówki Art. XXIV Twórcze spotkania młodych muzyków 
jazzowych - Jazz Camping Kalatówki 2020 w 
okresie od 28 września do 4 października 2020

6.000zł

2 Stowarzyszenie im. Mieczysława 
Karłowicza w Zakopanem

wybrane koncerty Festiwalu "Muzyka na 
Szczytach" 2020

40.000zł

3 Stowarzyszenie Spotkania z Filmem 
Górskim

Moc Gór Festiwal 10.000zł

4. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Narodowego w Krakowie

Karol z Atmy - z Bartusiem Obrochtą w 
tle. Polszczyzna/góralszczyzna

4.500zł

5. Towarzystwo Gimnastyczne 
"Sokół". Gniazdo w Zakopanem

Jan Paweł II w Tatrach 2.000zł

W 2020r. na przedmiotowe zadania 
przeznaczono kwotę 350.000 zł
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Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism 

Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej   

Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki 

6. Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro 
Artis

Wierchowe spotkania 45.000zł

7 Stowarzyszenie Akademia Młodego 
Artysty

Zorganizowanie warsztatów slamu 
poetyckiego dla uczniów POSA i innych 
zakopiańskich szkół

1.000zł

8 Fundacja Zakopiańczycy. W 
poszukiwaniu tożsamości

X Zakopiańskie Spotkania 
Antropologiczne "Ramy świadectwa"

3.000zł

9 Stowarzyszenie twórczo 
artystyczno projektowe KREACJA

XVI Elektroniczne Zaduszki 3.000zł

10 Fundacja Musica Mundana Zakopiańska Akademia Sztuki 2020 8.000zł

11 Towarzystwo Muzyczne im. Karola 
Szymanowskiego

43. Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 
w Zakopanem 2020

8.000zł

12 Stowarzyszenie Kobieca 
Transsmisja

"Festiwal Zakopiańskie Lato teatralne - 
Letni Teatr w Muszli Koncertowej

20.000zł

1 Fundacja Kulturalny Szlak Wydanie albumu monografii o zabytkowym 
drewnianym kościele Św. Jana Ewangelisty na 
Harendzie w Zakopanem

10.500zł

2 Fundacja Kulturalny Szlak Wydanie książki Kazimierza Tetmajera "Na 
Skalnym Podhalu”

11.500zł

3 Fundacja Antoniego Rząsy Publikacja pokonferencyjna "Antoni Rząsa. 
W stulecie urodzin artysty"

9.500zł

4 Stowarzyszenie Akademia 
Młodego Artysty 

Wydanie tomu poetyckiego - wiersze uczniów 
POSA, laureatów konkursu poetyckiego 
"liryczna POSA""

3.500zł

1 Związek Podhalan Oddział 
Zakopane

Prowadzenie zespołu "Małe Klimki" 9.000 zł

2 Parafia MB Objawiającej Cudowny 
Medalik w Zakopanem-Olczy

Prowadzenie zespołu „Mały Giewont” 16.000 zł

3 Związek Podhalan Oddział Zakopane Prowadzenie zespołu im. Klimka Bachledy 9.000 zł

1 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza 

Harenda. Zakopiański Salon Artystyczny. 
Stulecie Willi Harenda 1920-2020 (w 
kręgu literatury, malarstwa, muzyki i 
tradycji regionalnej

13.000zł

2 Związek Podhalan Oddział 
Zakopane

Święto ulicy Strążyskiej 2.500zł
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Edukacja kulturalna 

Z powodu pandemii część wydarzeń się nie odbyła, jedna organizacja zrezygnowała z realizacji 
zadania i nie podpisała umowy /kwota 45.000zł/, z 5 podmiotami na realizację 9 zadań na kwotę 
łączną 47.000 zł rozwiązano umowy za porozumieniem stron, natomiast 3 organizacje zrealizowały 
częściowo 4 zadania, a niewykorzystaną dotację w kwocie 50.765 zł zwrócono. 

Ostatecznie zrealizowanych zostało w całości 16 zadań przez 12 podmiotów na kwotę 173.500zł 
oraz częściowo 4 zadania przez 3 podmioty na kwotę 33.735 zł. 

Współpraca Gminy Miasto Zakopane w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
odbywała się również poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym dodatkowych zadań: 
• Związek Podhalan Oddział Zakopane – 1.000 zł dla zespołu im. Klimka Bachledy za koncert 

kolędowy podczas otwarcia szopki bożonarodzeniowej 

• Tatrzańska Fundacja Muzyczna – 12.000 zł za koncert sylwestrowy  

• Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy  - 4.000 zł. za koncert zespołu 
Giewont w ramach Festiwalu Kolęd „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył…” 

3 Związek Podhalan Oddział 
Zakopane

Święto ulicy Kościeliskiej 3.000zł

4 Związek Podhalan Oddział 
Zakopane

Muzykanckie Zoduski 1.500zł

5 Fundacja "Zakopiańczycy. W 
poszukiwaniu tożsamości”

Autorskie spotkania literackie "Czarne na 
białym"

3.000zł

6 Stowarzyszenie Muzeum Walki i 
Męczeństwa "Palace" - Katownia 
Podhala

Nagrywanie osób, które uczestniczyły w 
wydarzeniach II Wojny Światowej oraz ich 
rodzin do realizowania Archiwum 
Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa 
„Palace” – katownia Podhala dotycząca osób, 
które zginęły w Katowni

25.500zł

7 Stowarzyszenie Muzeum Walki i 
Męczeństwa "Palace" - Katownia 
Podhala

Digitalizacja zasobów Archiwum 
Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa 
„Palace” – Katownia Podhala dotycząca osób, 
które zginęły w Katowni

27.000zł

8 Stowarzyszenie im. Mieczysława 
Karłowicza w Zakopanem

Promocja i popularyzacja muzyki klasycznej 
wśród mieszkańców Zakopanego

20.000zł

1 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza 

"Wieczory na Harendzie" (w stulecie willi 
„Harenda”)

6.000 zł

2 Podhalański Uniwersytet III Wieku 
w Zakopanem

Edukacja i aktywizacja społeczna osób 
starszych

26.000 zł

3 Stowarzyszenie im. Mieczysława 
Karłowicza

"Mały Geniusz" – interaktywna baśń muzyczna 
o życiu i twórczości Fryderyka Chopina

3.000zł
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W roku 2020 Miasto Zakopane uhonorowało działalność 
następujących organizacji pozarządowych za szczególne 
osiągnięcia w zakresie upowszechniania i  ochrony 
kultury przyznając nagrody finansowe: 
• Związek Podhalan Oddział Zakopane – 3.000 zł – dla 

zespołu im. Klimka Bachledy za współorganizację 
i pełnienie funkcji gospodarza podczas MFFZG 

• Parafia MB Objawiającej Cudowny Medalik – 3.000 zł – 
dla zespołu „Giewont” za współorganizację i pełnienie funkcji gospodarza podczas MFFZG 

• Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – katownia Podhala – 3000 zł za działania 
na rzecz promocji i popularyzacji Miasta Zakopane 

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Zakopanem – 
3.000 zł – za współorganizację zakończenia karnawału w Zakopanem, w szczególności organizację 
I Balu Charytatywnego 



ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY 
Zakopiańskie Centrum Kultury, skupiając się na 
realizacji celów statutowych, w 2020 roku 
z  sukcesem kontynuowało również praktyki 
z  zakresu promocji i organizacji wydarzeń, 
realizowało zadania takie jak promocja czterech 
sezonów, poszerzyło aktywności związane z PR 
i  współpracą z dziennikarzami, podjęło kolejne 
nowe inicjatywy wspierające promocję jak patronaty, partnerstwo i sponsoring. Zorganizowało, 
współorganizowało i wsparło działaniami promocyjnymi łącznie 44 projekty. 

Zima obfitowała w imprezy sportowe, zaprosiliśmy do zmagań w VII edycji Pucharu Zakopanego 
w Narciarstwie Alpejskim, zabawy w IX odsłonie FIS World Snow Day, czy wsparcia sportowców 
z  niepełnosprawnością w 12h Slalom Maratonie. Po intensywnym sezonie zimowym, obfitującym 
w różnorodne, głównie sportowe wydarzenia powitaliśmy wiosnę bogatą ofertą kulturalną. Niestety, 
pandemia wymusiła rewizję kalendarza wiosennych wydarzeń, a także inne podejście do promocji 
Miasta. Kwiecień oraz maj były miesiącami bardzo nietypowymi, które pokazały jak ważną rolę 
odgrywa w przekazie informacji wirtualna przestrzeń. 

Latem natomiast, stosując się do obostrzeń Covid–19 oraz do zaleceń GIS, Miasto Za-kopane 
zorganizowało dwa sztandarowe wydarzenia cykliczne tj. Zakopiański Festiwal Literacki oraz 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich odbywający się pod hasłem Górale Świata Sercem 
w Zakopanem. Jesień natomiast to czas poświęcony projektom związanym z Miastem Zakopane oraz 
wystawom w jednostkach ZCK – Miejskiej Galerii Sztuki i Centrum Kultury Rodzimej w willi 
Czerwony Dwór, jak również intensywnym pracom nad projektami dedykowanymi przestrzeni 
wirtualnej. 

MIEJSKA GALERIA SZTUKI 
Od połowy marca 2020 r. ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny w Polsce, niektóre 
projekty wystawiennicze i wydarzenia kulturalne w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 
w Zakopanem, uległy zmianie lub zostały ograniczone. Ze względu na wprowadzone obostrzenia i 
czasowe zamknięcie instytucji, MGS przeniosła dużą część działań w przestrzeń wirtualną. 

Całkowita kwota przekazana przez 
Miasto Zakopane organizacjom 

pozarządowym dla zadań z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji wyniosła 236.235 zł.

62



Rok 2020 Miejska Galeria Sztuki rozpoczęła kontynuacją wystawy Bez Końca 
otwartej w grudniu 2019 roku. Następną wystawą był Salon Marcowy 2020, 
dzięki któremu MGS zaprezentowała twórczość Andrzeja Kreütz-
Majewskiego. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii oraz zamknięciem 
galerii, po dwóch tygodniach MGS przeniosła wystawę do przestrzeni 
wirtualnej.  

Kolejna wystawa, wraz z którą MGS wznowiło działalność, Święci nie 
przemijają, stała się okazją do uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła 
zaprezentowane zostały na niej sylwetki świętych i błogosławionych, których 
papież Polak wyniósł na ołtarze. Kolejno MGS zaproponowało zwiedzającym 
projekt Artyści Zakopiańscy 2020, dzięki któremu mieli okazję poznać 
twórczość artystów związanych z Podhalem. Ostatnią wystawą zorganizowaną w 2020 roku była 
wystawa Litera - idea i forma. 

Od marca, wraz z każdą ekspozycją, opracowywany był 
program działań online. Wystawy prezentowane były w 
całości na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych MGS. Prezentacji wirtualnej 
towarzyszyły informacje o artystach, teksty kuratorskie, 
artykuły, zdjęcia. 

M G S r o z w i nęła r ó w n i eż p r o g r a m e d u k a c y j n y 
przekształcając go w wersję dostępną w internecie w 
postaci kart do uzupełniania dla najmłodszych odbiorców. 

Bazar Sztuki w domu towarzyszył nie tylko wystawom prezentowanym w galerii, ale również 
wydarzeniom organizowanym w Zakopanem, takim jak Zakopiański Dzień Dziecka, czy Zakopiańskie 
Mikołajki. 

WYSTAWY  
• Zakopiańskie Targi Sztuki 30 IX 2019-12 III 2020 
• Katarzyna Józefowicz – Bez Końca 13 XII 2019-16 II 2020 
• SALON MARCOWY 2020  Andrzej Kreütz-Majewski – Malarstwo, Scenografia  28 II 2020 - 

30 IV 2020 
• Święci Nie Przemijają 20 V 2020-31 VII 2020 
• Artyści Zakopiańscy 2020 7 VIII 2020-11 X 2020 
• Litera – Idea I Forma 18 X 2020-12 III 2021 

Warsztaty, Wykłady, Koncerty, spotkania  
W ramach współpracy z instytucjami kultury MGS użyczała przestrzeń galeryjną dla zorganizowania 
warsztatów, koncertów lub spotkań towarzyszących ważnym wydarzeniom kulturalnym w mieście 
Zakopane. W ramach Zakopiańskiego Dnia Dziecka Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego 
zaprosiła dzieci do aktywności twórczej poprzez dziecięcą edycję „Bazaru Sztuki w domu”. Wśród 
tegorocznych wydarzeń znalazły się także warsztaty Kaligrafia przeprowadzone w ramach 
5.  Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego oraz koncerty w ramach 43. Dni Muzyki Karola 
Szymanowskiego. 
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CENTRUM KULTURY RODZIMEJ „CZERWONY DWÓR” 
Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór działa ponad dwa 
lata i znalazło już swoje znaczące miejsce na kulturalnej mapie 
Zakopanego i regionu. Świadczy o tym 6278 osób, które w  trudnym 
roku 2020, mimo blisko półrocznego zamknięcia dla zwiedzających 
odwiedziło Czerwony Dwór i uczestniczyło w organizowanych tam 
wydarzeniach. Świadczy o tym także uznanie dla działalności ZCK 
Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór poświadczone 
„Marką Tatrzańską”, wyróżnieniem ustanowionym przez Starostwo 
Powiatowe w Zakopanem i przyznawane od roku 2008. 

Wystawy: 
• Wystawa „Kożuchy i serdaki. 50 lat pracy twórczej Stanisława Gąsienica-Wawrytki” (do 30 I 2020) 
• „Barwy Pokoleń” Malarstwo na szkle Władysława Walczaka -Banieckiego, Barbary Banieckiej 

Dziadzio i Bogdana Dziadzio. (Do 8 II 2020) 
• „W parze z samotnością” Agnieszka Różak. Malarstwo olejne (14 II – 7 III 2020) 
• „Pozwólcie działać we mnie tajemnicy” (14 III – 31VII 2020) 
• Jan Paweł II i Zakopane. Wystawa fotografii Pawła Murzyna (10 X – 5 XII 2020) 
• „Świat kolorów Zenona Remiego”  (11 XII 2020-19 III 2021) 
• Stała Ekspozycja Malarstwa Na Szkle Zakopiańskich Twórców 
• Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy twórcy ludowi. (07.08 – 30.09.2020) 
• Wystawa plenerowa „Portrety Zakopiańskich Twórców Ludowych w obiektywie Adama 

Brzozy” (07.08 – 30.09.2020) 

Miasto Zakopane stwarza możliwość zapoznawania się z malarstwem na szkle zakopiańskich 
twórców: Eweliny Pęksowej, Władysława Walczaka-Banieckiego, Zdzisława Walczaka, Jana 
Kosińskiego, Adama Doleżuchowicza. Stopniowo kolekcja powiększyła się o prace Andrzeja Gałka, 
Janiny Czech-Kapłanowej, Heleny Roj-Ciaptakowej, Marii Veltuzen, Jana Fudali, Ewy Fajkosz, Pawła 
Karaska. Swoje prace użyczyli też żyjący artyści zakopiańscy. W kolekcji stałej Czerwonego Dworu 
zobaczyć więc można prace Barbary Banieckiej-Dziadzio, Bogdana Dziadzio, Marii Gąsienicy-
Gładczan, Zofii Forteckiej, Magdaleny Forteckiej, Bożeny Doleżuchowicz Mickiewicz, Krzysztofa 
Karaska, Jolanty Pęksy, Marty Walczak Stasiowskiej, Zofii Majerczyk-Owczarek, Zofii Stokowskiej. 
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Galeria Sztuki Ludowej – Działalność stacjonarna i on-line 
Wystawa Plenerowa „Czerwony Dwór i Jego Mieszkańcy” (Do 6 VIII 2020 i od 1 X 2020) 

Wieczory w Czerwonym Dworze 
• 13.01.2020 Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu im. Klimka Bachledy 
• 02.02.2020 „Stulecie Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Prowadzenie dr Zofia Stefania Kiełpińska 
• 02.03.2020 „Sabała – mity i fakty”. Prowadzenie dr Wiesław Wójcik. 

Inne 
• Akcja „Zakopane czyta Jana Pawła II - z okazji 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II 100 

zakopiańczyków czytało teksty biskupa, kardynała Karola Wojtyły oraz homilie, które wygłosił jako 
papież. Materiały na kanale YouTube obejrzało ponad 9,5 tyś. osób. 

• XXII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „Brzmi Dobrze” 
• Dni otwarte Funduszy Europejskich – 25.09.2020, obejmowało oprowadzanie po wystawie 

„Wtopieni w krajobraz. Zakopiańscy twórcy Ludowi” oraz po willi „Czerwony Dwór” 

MIEJSKIA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
W  ZAKOPANEM 

Główna siedziba biblioteki mieści się na os. Łukaszówki 4a., w której 
znajduje się czytelnia i  wypożyczalnia oferująca swoim czytelnikom 
szeroką gamę usług. Na terenie miasta działają również trzy filie: na 
Harendzie, Olczy, Skibówkach oraz Oddział dla Dzieci  i Młodzieży, ul. 
Zborowskiego 1. Biblioteka posiada w swoich księgozbiorach godny 
polecenia zbiór książek beletrystycznych, popularnonaukowych 
i  naukowych dostępnych zarówno w   tradycyjnej formie, jak 
i elektronicznej  wśród  nich audiobooki, e-booki, multimedialne kursy 
do nauki języków obcych.  
 
Osoby niewidome i słabo widzące mogą wypożyczać urządzenie Czytaj Plus – Usłysz Książkę 
pozyskane w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących”.   

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem oferuje również swoim czytelnikom szeroki zakres  e-
usług: dostęp on-line do katalogów bibliotecznych, dostęp do konta czytelnika, zamawianie 
i rezerwacja książek przez Internet, powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym 
się terminie zwrotu książek, dostęp do portalu w.bibliotece.pl, do   Bibliografii Małopolski, 
do  Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, dostęp do platform e-booków: 
LIBRA, IBUK ORAZ LEGIMI. Czytelnicy mogą korzystać z   bezpłatnego Wi-Fi, skanera, drukarki, 
kserokopiarki, jak również mają do dyspozycji kilkanaście stanowisk komputerowych z dostępem do 
internetu. 

Biblioteka organizuje szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych m.in.:  Czwartki Literackie dla 
dzieci i dorosłych, lekcje biblioteczne, warsztaty literackie i plastyczne, spotkania autorskie 
z pisarzami, promocje książek, wernisaże wystaw artystycznych, kursy komputerowe dla seniorów 
W 2020 roku w bibliotece odbyło się ponad 50 wydarzeń dla dzieci i dorosłych (lekcje biblioteczne, 
zajęcia w ramach ferii, wakacji, Czwartki Literackie, konkursy plastyczne, wystawy), część z nich 
ze względu na stan epidemii oraz zaostrzenie zasad bezpieczeństwa odbyła się w sposób wirtualny. 
W  ramach Czwartków Literackich odbyło się spotkanie autorskie wokół książki z profesorem 
Mieczysławem Rokoszem „Na graniach i  dolinach.. Wspomnienia i zapiski tatrzańskie i kilka innych 
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kartek z lat 1949-2013. Fragmenty”. Z okazji przypadającej setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły 
zorganizowana została wirtualna wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”. 

Biblioteka w roku 2020 wzięła udział w dwóch projektach: ogólnopolskim „Mała książka – wielki 
człowiek” oraz „Para buch! Książka w ruch!”. 

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ZA 2020 ROK 
Księgozbiór MBP w Zakopanem– stan na 31.12.2020 r. 

Zakup książek oraz zbiorów specjalnych w 2020 r. 

Użytkownicy biblioteki, odwiedziny, udostępnianie zbiorów 

Księgozbiór ogółem 

(książki i czasopisma) 158 169

Książki 151 192

Czasopisma 4 560

Zbiory specjalne - audiowizualne 2417

W tym audiobooki 1817 

Zakup książek 2 495

ZAKUP audiobooków 731

Liczba czytelników 3 775

Liczba czytelników na 100 mieszkańców 11,70

Liczba odwiedzin 36 514

Liczba wypożyczeń księgozbioru 

na zewnątrz 44 939

Liczba egzemplarzy udostępnionych 

 na miejscu 18 750
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MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, powierzonych na mocy Porozumienia z dnia 
3  stycznia 2017 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Zakopane „  w 
sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków” oraz Aneksu do Porozumienia z dnia 5 września 2019 r. 

W ramach realizacji zadań powierzonych w roku 2021 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  
rozpatrzyło 192 sprawy, w tym 28 w formie uzgodnień/pozwoleń/decyzji administracyjnych, 
zredagowano blisko 357 pism w ramach realizacji zdań powierzonych z zakresu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. 

Od dnia przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na  lata 
2018-2021, tj. od 12.09.2018 r. realizowane są określone w Programie Priorytety oraz Kierunki 
Działań, mające na celu osiągnięcie celu strategicznego programu, tj.: OCHRONA I ZACHOWANIE 
ZASOBÓW DZIEDZICTWA, BUDUJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW ORAZ MIEJSCA.  

OCENA REALIZACJI ZA ROK 2020:  
Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa. 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ ZADANIA

LICZBA/
ILOŚĆ

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁAŃ/
KOMENTARZ 

Poprawa stanu 
zachowania 
zabytków i 
powstrzymanie 
procesów ich 
degradacji

Kontynuacja udzielania 
dotacji z budżetu gminy na 
prace konserwatorskie i 
restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru 
zabytków.

4 Dotacja w wysokości  
26 000,00 zł na sfinansowanie prac 
konserwatorskich restauratorskich lub 
robót budowlanych w obrębie 
zabytkowego kościoła pw. Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Zakopanem 
na os. Harenda 14.

Dotacja w wysokości  
15 000,00 zł  na sfinansowanie prac 
konserwatorskich restauratorskich lub 
robót budowlanych w obrębie 
zabytkowej willi „Harenda" 
zlokalizowanej w Zakopanem na os. 
Harenda 12 a.

Dotacja w wysokości   
9 000, 00 zł  na sfinansowanie prac 
konserwatorskich restauratorskich lub 
robót budowlanych w obrębie 
zabytkowej willi "Jadwiniówka II", 
zlokalizowanej w Zakopanem przy ul. 
Zamoyskiego 32a.  
Dotacja w wysokości 90 000,00 zł na 
sfinansowanie prac konserwatorskich  
restauratorskich lub robót 
budowlanych w obrębie zabytkowej 
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willi „Harenda" zlokalizowanej w 
Zakopanem na os. Harenda 12 a.

Opracowanie stosownej 
uchwały umożliwiającej 
udzielanie dotacji z budżetu 
gminy na prace 
konserwatorskie i 
restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do gminnej 
ewidencji (GEZ).

0 Zrezygnowano z zamiaru 
utworzenia uchwały.

Monitorowanie stanu 
zachowania obiektów 
zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków, 
stanowiących mienie 
miasta Zakopane, 
podejmowanie działań 
mających na celu 
zabezpieczenie obiektów, a 
następnie przeprowadzenie 
stosownych działań 
remontowych, w tym 
współpraca podczas 
aplikowania o środki na 
remont.

na 
bieżąco 

4

Na bieżącą monitorowane są prace przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
oraz gminnej ewidencji zabytków,  
stanowiących mienie miasta Zakopane. 

W ramach zadań własnych gminy 
powołano Komisję ds. renowacji 
zabytkowych kapliczek i krzyży 
przydrożnych, zlokalizowanych na terenie 
miasta Zakopane – przeprowadzono 
konserwację i renowację 4 obiektów:  
• KRZYŻ PRZYDROŻNY – Rondo 

Dmowskiego/ul. Nowotarska 9, 
• KRZYŻ PRZYDROŻNY/KRZYŻ 

CMENTARNY – Rondo Solidarności/
Aleje 3go Maja/os. Łukaszówki,  

• Kapliczka przydrożna „Na Bachledach” z 
1872r. wraz z drewnianym ołtarzykiem, 
wpisanej do rejestru zabytków 
województwa małopolskiego 

• Kapliczka przydrożna „Na Spyrkówce” z 
1900r. ujęta w gminnej ewidencji 
zabytków miasta Zakopane ul. 
Spyrkówka 4

Partycypacja w inicjowanych 
działaniach mających na celu 
pozyskiwanie funduszy oraz 
udzielania wsparcia 
finansowego z budżetu gminy 
dla zadań związanych z 
ochroną bądź wymianą 
historycznych pokryć 
dachowych, tj. gont oraz 
dachówka ceramiczna.

1 W ramach udzielanych dotacji 
sfinansowano pokrycie dachowe z 
gontu naturalnego dla 1 obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków (willa 
„Harenda” Muzeum Jana Kasprowicza 
na Harendzie). 

Podejmowanie 
działań 
ochronnych, 
zapobiegających 
niszczeniu 
zabytków 

Systematyczne 
przeprowadzanie kontroli 
przestrzegania i stosowania 
przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, a następnie 
wydawanie pokontrolnych 
zaleceń konserwatorskich.

na 
bieżąco 

Na bieżąco kontrolowany jest stan 
zachowania obiektów, będących w 
stanie zagrożenia bądź 
interwencyjne kontrole po 
złożeniu zawiadomienia o 
możliwości niszczenia zabytku.
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Bieżące podejmowanie 
działań w sytuacjach 
zagrożenia obiektów bądź 
obszarów zabytkowych 
poprzez niszczenie, 
uszkadzanie zabytków 
nieruchomych, 
zawiadamianiem 
stosownych organów;

10 7 zawiadomień do organów ścigania 
tytułem wykroczeń z art. 112 ustawy z 
dnia 23.07.2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami – o 
niszczeniu parku kulturowego 
(dotyczy Parku Kulturowego Kotliny 
Zakopiańskiej) 
3 zawiadomienia do organów ścigania 
w związku z uszkadzaniem zabytku 
nieruchomego

OCENA REALIZACJI ZA ROK 2020:  
Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome 
kształtowanie przestrzeni. 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ

ZADANIA LICZBA/
ILOŚĆ

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁAŃ/
KOMENTARZ

Zintegrowana 
ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego oraz 
środowiska 
przyrodniczego

Formułowanie wniosków oraz 
uwag podczas 
opracowywania nowego 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

0 Do Biura MKZ nie wpłynęły żadne 
wnioski o sformułowanie uwag w 
związku z przystąpieniem do prac 
nad nowym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Współpraca podczas 
opracowywania nowych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
weryfikacja uchwalonych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie 
obowiązujących zagadnień 
związanych z ochroną 
zabytków. 

2 Do Biura MKZ wpłynęły 2 wnioski o 
uzgodnienie zmian w obowiązujących 
mpzp: „Strążyska – Małe Żywczańskie” 
oraz „Kuźnice”. Przedłożono postulaty 
w zakresie ochrony konserwatorskiej, 
dokonano rewizji zasobów GEZ na 
wskazanym obszarze, wytypowano 
obiekty najcenniejsze, wskazano 
obiekty rekomendowane do 
wyłączenia i do włączenia pod ochronę 
konserwatorską, sformułowano zapisy 
do ustań ogólnych mpzp.

Formułowanie treści oraz 
wprowadzanie nowych, 
bardziej 
uszczegółowionych 
zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego, 
zwiększających ochronę 
obiektów oraz obszarów 
zabytkowych, chroniących 
cenne przestrzenie miasta;

2 Do Biura MKZ wpłynęły 2 wnioski o 
uzgodnienie zmian w obowiązujących 
mpzp: „Strążyska – Małe Żywczańskie” 
oraz „Kuźnice”. Przedłożono postulaty 
w zakresie ochrony konserwatorskiej, 
dokonano rewizji zasobów GEZ na 
wskazanym obszarze, wytypowano 
obiekty najcenniejsze, wskazano 
obiekty rekomendowane do 
wyłączenia i do włączenia pod ochronę 
konserwatorską, sformułowano zapisy 
do ustań ogólnych mpzp.
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Wdrożenie form ochrony 
mających na celu zachowanie 
oraz utrwalenie panoram oraz 
przedpoli ekspozycji zarówno 
pojedynczych obiektów jak i 
całych krajobrazów 
kulturowych;

0 Kierunek działania niemożliwy do 
zrealizowania bez zmiany zapisów 
obowiązujących zapisów w mpzp, w 
zakresie ograniczenia parametrów i 
intensywności dopuszczonej 
zabudowy.

Ochrona istniejących 
krajobrazów kulturowych 
oraz wyznaczanie nowych.

0 Kierunek działania niemożliwy do 
zrealizowania bez zmiany 
obowiązujących zapisów w mpzp, w 
zakresie ograniczenia parametrów i 
intensywności dopuszczonej 
zabudowy.

Ochrona 
krajobrazu 
kulturowego 
poprzez 
standaryzację 
elementów 
przestrzeni 
miejskiej. 
Rozszerzenie 
zasobu i ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 

Współpraca w zakresie 
formułowania wniosków 
oraz treści zawartych w 
tzw. uchwale reklamowej, w 
tzw. księdze standardów 
dla gminy Zakopane, 
mającej na celu 
wyeliminowanie z 
przestrzeni miejskiej 
elementów niszczących 
krajobraz kulturowy. 

1 Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków zostało powołane w skład 
zespołu zadaniowego ds. sporządzenia 
projektu uchwały w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń 
w celu utworzenia uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane, na obszarze Gminy Miasto 
Zakopane; uchwała została ukończona, 
a BMKZ przedłożyło wiele uwag, 
zwłaszcza w zakresie ochrony 
zabytkowych przestrzeni oraz 
obiektów.

Konsekwentne 
wypracowanie wysokiej 
jakości estetycznej dla 
zabytkowego centrum 
miasta oraz dla 
poszczególnych dzielnic (w 
zakresie kolorystyki 
obiektów, użytych 
materiałów, 
uporządkowania 
kompozycji elewacji, 
ograniczenia ilościowego 
reklam i elementów obcych 
stylistycznie).

na 
bieżąco

Bieżąca współpraca z jednostkami: 
- Biuro Planowania Przestrzennego 
- Wydział Mienia i Nadzoru 
Właścicielskiego 
- Wydział Drogownictwa i Transportu 
- Biuro Komunikacji Społecznej i 
Promocji 
- Wydział Kultury 
- Wydział Strategii i Rozwoju 
- Zakopiańskie Centrum Kultury 
W zakresie planowanych do montażu 
elementów małej architektury – 
ujednolicanie estetyczne i 
kolorystyczne wprowadzanych 
elementów.
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Inicjowanie kolejnych wpisów 
d o r e j e s t r u z a b y t k ó w , 
o b i e k t ó w s t a n o w iąc y c h 
własność miasta. 

2 W ramach inicjowanego przez BMKZ, 
wpisu obszarowego pn. zespołu 
zabudowy wraz z otoczeniem obszaru: ul. 
Witkiewicza - ul. Sienkiewicza - ul. 
Kościuszki w Zakopanem, w skład 
zespołu nieruchomości ujętych 
wykazie obiektów wpisywanych do 
rejestru zabytków ujęto 2 
nieruchomości stanowiące własność 
gminy: d. Pensjonat „Jerzewo”, 
drewniany z 1885 przy ul. 
Jagiellońskiej 40 oraz willa „Łomnica”, 
drewniana z ok. 1890 przy ul. 
Jagiellońskiej 42.

Przyjęcie na terenie gminy 
kolejnych wpisów 
obszarowych do gminnej 
ewidencji zabytków.

0/1 W toku wpis obszarowy wpis pn. 
Historyczny układ urbanistyczny 
części miasta Zakopane w granicach 
„Parku Kulturowego obszaru ulicy 
Krupówki”; od XVIII w.

Współpraca z 
Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
w zakresie udostępniania 
materiałów potrzebnych 
do wpisu do rejestru 
zabytków dla obiektów 
oraz obszarów z terenu 
gminy.

1 –obszar 
5 – 
nierucho
mości

Bieżąca współpraca z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków w 
Krakowie oraz z Delegaturą w Nowym 
Targu, weryfikacja obiektów w terenie, 
typowanie obiektów i obszarów 
najcenniejszych, przekazywanie 
informacji niezbędnych do wpisu do 
rejestru, w tym uzasadnienia 
merytoryczne, archiwalia i materiały 
historyczne.

Wnioskowanie o uznanie za 
Pomnik Historii stylu 
zakopiańskiego oraz Starego 
Cmentarza „Zasłużonych” na 
Pęksowym Brzysku wraz ze 
Starym Kościółkiem i Kaplicą 
Gąsieniców. 

0 Zadanie do zrealizowania w 
przyszłych latach, działań jeszcze 
nie rozpoczęto.

OCENA REALIZACJI ZA ROK 2020:  
Priorytet III: Promocja i edukacja dziedzictwa kulturowego służąca budowaniu tożsamości. 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ ZADANIA

L I C Z B A /
ILOŚĆ

CHARAKTER/RODZAJ DZIAŁAŃ/
KOMENTARZ 
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Działania 
informacyjne 

Poprawa dostępności do 
poszczególnych obiektów 
zabytkowych poprzez 
odpowiednie oznakowanie 
obiektów, dróg i szlaków w 
sposób jednorodny.

0/3 W trakcie opracowania 3 szlaki: 
1. Szlak obiektów odrestaurowanych 

przy wsparciu finansowym gminy 
oraz innych podmiotów. 

2. Szlak miejsc martyrologii, 
powiązany z Muzeum Palace. 

3. Szlak zabytków utraconych w 
wyniku działań wojennych, 
zwłaszcza w obrębie obecnego PKK 
Krupówki, w wyniku niemieckiej 
„Ordnungsaktion” (powiązanie z 
Muzeum Palace)

Opracowanie systemu informacji 
wizualnej w postaci 
ustandaryzowanych tablic 
pamiątkowych, zawierających 
krótką informację na temat 
historii obiektu, w tym zwłaszcza 
na temat znanych osób 
zamieszkujących dany obiekt, np. 
poprzez włączenie obiektów 
zabytkowych w nowoutworzone 
szlaki tematyczne, np. literacki, 
artystyczny, bądź inne, poprzez 
stworzeni jednorodnych tablic 
informacyjnych.

3 W trakcie opracowania 3 spójne 
stylistycznie wzorniki tablic dla 
opracowywanych szlaków: 
1. przy wsparciu finansowym gminy 

oraz innych podmiotów. 
2. Szlak miejsc martyrologii, 

powiązany z Muzeum Palace. 
3. Szlak zabytków utraconych w 

wyniku działań wojennych, 
zwłaszcza w obrębie obecnego PKK 
Krupówki, w wyniku niemieckiej 
„Ordnungsaktion” (powiązanie z 
Muzeum Palace).

Jasne i czytelne 
zaprezentowanie form 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego w 
podejmowanych 
dokumentach strategicznych 
miasta.

3 Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami; poprawiane Miejscowe 
Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Działania 
edukacyjne 

Merytoryczne wsparcie 
publikacji i wydawnictw, 
traktujących o zasobach 
dziedzictwa.

2 Koordynowanie oraz redagowanie 
treści do kwartalnika dla mieszkańców. 
Uruchomienie oraz redagowanie treści 
w witrynie Facebook Miejski 
Konserwator Zabytków w Zakopanem.

Organizowanie szkoleń oraz 
konferencji związanych z 
ochroną zabytków oraz udział 
w szkoleniach zewnętrznych.

0 Z uwagi na epidemię COVID-19 nie 
odbyły się planowane szkolenia 
oraz konferencję.  
MWKZ w Krakowie. 

Udzielanie właścicielom 
zabytków informacji o 
wszelkich możliwościach 
korzystania z dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach.

na 
bieżąco

Bieżące udzielanie informacji na temat 
dotacji w ramach funkcjonowania Biura 
MKZ. 
Redagowanie treści o możliwości 
pozyskania dotacji do kwartalników UM 
Zakopane. 
Uruchomienie oraz redagowanie treści w 
witrynie Facebook Miejski Konserwator 
Zabytków w Zakopanem.
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Wsparcie edukacji regionalnej 
w zakresie dziedzictwa, 
prowadzenie zajęć dla dzieci 
przedszkolnych oraz 
szkolnych.

1 Przeprowadzono 1 lekcję w 
zakresie edukacji regionalnej dla 
uczniów SP nr 7 w Zakopanem na 
Cyrhli.

Promocja i 
popularyzacja 
dziedzictwa 
kulturowego.

Współpraca z mediami w 
zakresie promocji 
dziedzictwa kulturowego 
regionu oraz 
upowszechniania działań 
związanych z opieką nad 
zabytkami.

na 
bieżąco

- bieżąca współpraca z mediami; 
- redagowanie treści w zakresie 
ochrony zabytków do kwartalników 
UM Zakopane; 
- uruchomienie oraz redagowanie 
treści w witrynie Facebook Miejski 
Konserwator Zabytków w Zakopanem.

Organizacja i wsparcie 
konkursów oraz wystaw 
związanych z dziedzictwem 
kulturowym regionu Podhala.

0 Zadanie planowane do 
zrealizowania w następnych latach.

Organizowanie i wspieranie 
konferencji i obchodów 
związanych z dziedzictwem 
kulturowym oraz innych 
wydarzeń kulturalnych.

0/2 Planowane do zrealizowania (odwołane z 
powodu pandemii koronawirusa): 
- Kongres EKIR 2020 Kraków/Zakopane; 
- Wieczór w Czerwony Dworze – 
Międzynarodowy Dzień Ochrony 
Zabytków przy współorganizacji z TONZ 
Zakopane.
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SPORT, REKREACJA 
I EDUKACJA 
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SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 
ROZWÓJ I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2017-2026  
Cel operacyjny 7.2 Rozwój infrastruktury kulturalnej, oświatowej i sportowej z  uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.  

Trasy biegowe: 

- narciarska trasa biegowa Biały Potok o długości 5km /z odcinkami 1km, 2km, 3km, 4km/, 
posiadająca homologację PZN z parametrami FIS, utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy 
Miasta Zakopane od 1993 roku. Obecnie podpisanych jest 61 umów z 98 właścicielami działek na 
czas określony do 2024 roku. Koszt dzierżawy w 2020 r. wyniósł 77 143,34 zł. Trasa utrzymywana 
jest mechanicznie w okresie naturalnego opadu śniegu. 

- śnieżono i utrzymywano mechanicznie na Górnej Równi Krupowej narciarską trasę biegową 
o długości 3-4km,  

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

Łącznie na renowację, śnieżenie i utrzymanie tras i górek śnieżnych wydatkowano kwotę 
189 381,95 zł. 

 

       

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

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE 
NA LATA 2017-2026  
Cel operacyjny 4.2 Opracowanie modelu 
delegowania zadań i obowiązków z myślą 
o  realizacji wybranych przedsięwzięć przez 
organizacje pozarządowe w ramach polityk 
miejskich.  

W 2020 roku udzielono wsparcia finansowego 
dla 28 klubów i stowarzyszeń  

na 75 realizowanych ofert/zadań,  
na łączną kwotę  
495 453,00 zł
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UCHWAŁA NR XII/153/2019 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 31 października 2019 r. w  sprawie: 
rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

Mimo pandemii i obostrzeń z nią związanych, większość zadań udało się zrealizować. 

1. Organizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców 
niepełnosprawnych -  224 987,00 zł.  

Zrealizowano 29 zadań, polegających na całorocznym szkoleniu dzieci i młodzieży, wzięto udział 
w  19 zgrupowaniach sportowych, 5 obozach kondycyjnych, 10 turniejach, a także zakupiono 
5 kompletów sprzętu sportowego, 1 zestaw narzędzi do obróbki sprzętu, stroje sportowe: 50 szt. 
koszulek, 15 szt. kurtek zimowych, 10 par obuwia sportowego, 10 kompletów strojów sportowych. 

2. Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i  międzynarodowych 
imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych - 147 460,00 zł. 

89 zawodników wzięło udział w 570 startach, 347 zawodników wystartowało w 50 zawodach, 
zorganizowano 11 zawodów, turniejów, festynów i regaty, łącznie dla ok. 1300 uczestników, ponadto 
zorganizowano 12 zgrupowań i szkoleń, a także dofinansowano zakup licencji zawodniczych, smarów 
i sprzętu. 

3. Promocja sportu dzieci i młodzieży oraz aktywności fizycznej seniorów  - 113 006,00 zł. 

Zorganizowano 7 dni otwartych, zawodów, turniejów i festynów, łącznie dla ok. 850 uczestników, 
wystartowano w 1 zawodach, zorganizowano 12 godzin zajęć dla seniorów, 4  treningi otwarte, 
połączone z naborem, 3 spotkania promujące zdrowy tryb życia, a także 1 obóz sportowy i zakupiono 
sprzęt. 
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4. Organizacja i udział w szkoleniach w zakresie kursów sędziowskich, instruktorskich 
i organizatorów imprez - 10 000,00 zł. 

Wzięto udział w 3 szkoleniach, kursokonferencjach i 24 warsztatach teoretycznych i praktycznych, 
promujących bezpieczne zachowanie w górach. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY SPORTOWYCH 

UCHWAŁA NR XXXV/446/2012 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 28 grudnia 2012 r. w  sprawie: 
ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.). 

Od wielu już lat Miasto Zakopane docenia i wspiera sportowców oraz działaczy sportowych. 
W  2020  r. na nagrody i wyróżnienia sportowe zostały złożone 164 wnioski. Ze względu na 
ograniczenia, związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zorganizowano 
Galę wirtualną, podczas której podziękowano wszystkim 122 nagrodzonym i  41 wyróżnionym 
osobom. Pula przyznanych nagród wyniosła 100 000,00 zł. 

STYPENDIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW/SPORTOWCÓW 

W 2020 roku kluby i stowarzyszenia złożyły 115 wniosków o przyznanie stypendiów. Wsparcia 
udzielono 102 zawodnikom na łączną kwotę 100 000,00 zł.   

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO, DOPOSAŻENIE SZKÓŁ 

Mimo obostrzeń pandemicznych, sportowa rywalizacja szkół została podsumowana za okres od 
1 września 2019 r. do 12 marca 2020 r. Na zakup sprzętu sportowego dla uczniów i doposażenie 
szkół wydatkowano 25 000,00 zł. Uroczysta Gala podsumowująca rywalizację szkół została 
przeprowadzona w formule online w październiku 2020 r. 

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

Poszerzony program Wychowania Fizycznego im. St. Marusarza 

Na zajęcia w ramach programu uczęszczało 280 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
oraz 9. Zrealizowano 156 godzin zajęć, koszt prowadzenia programu wyniósł 73 664,00 zł /w tym 
umowy dla nauczycieli prowadzących zajęcia 
16 360,00 zł, zajęcia poza terenem szkoły 24 000,00 
zł, zakup sprzętu sportowego 33 304,00 zł/.  

W roku 2020 Poszerzony Program Wychowania 
Fizycznego im. St. Marusarza, podobnie jak w 2019 
r. zawierał nową formułę zajęć PP w klasach III 
s z k ó ł p o d s t a w o w y c h , j a k o d o d a t k o w e , 
obowiązkowe dwie godziny w-f w ramach 
realizowanej Postawy  Programowej. W zajęciach 
brało udział 222 uczniów, zrealizowano 820 godzin 
zajęć, koszt prowadzenia programu wyniósł 
31 404,00 zł. 
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Program „Jeżdżę z głową”  

– nauka jazdy na nartach dla  uczniów klas III z udziałem środków pozyskanych przez Wydział TSR 
z  programu Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie 28 700,00 zł, koszt całkowity 
programu 99 830,00 zł. W programie wzięło udział 222 uczniów. 

  

   

Lp. Rodzaje kosztów  

Wykonanie 

Koszt całkowity 
W tym 

z pomocy finansowej 
Województwa 
Małopolskiego

W tym 

z wkładu finansowego gminy 

1.
W y p ożyc z e n i e 
sprzętu

35 520,00 14 350,00 21 170,00

2. Karnety 24 420,00 14 350,00 10 070,00

3. Instruktorzy 25 530,00 0,00 25 530,00

4. Transport 12 210,00 0,00 12 210,00

5. Plakaty 150,00 0,00 150,00

6. Herbata 2 000,00 0,00 2 000,00

Ogółem Kwota (w PLN) 99 830,00 28 700,00 71 130,00
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Program „Już pływam”  
 – nauka pływania w ramach lekcji w-f dla uczniów 
klas IV, którym objęte zostały dzieci klas IV szkół 
podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9, łącznie 343 
uczniów w terminie 02.03.2020  r. – 16.06.2020 r. 
w  AQ UA Pa r k Z a ko p a n e o ra z w t e r m i n i e 
07.09.2020  r. – 18.12.2020 r. w AQUA Park 
Zakopane. W  związku z sytuacją COVID–19 cześć 
zajęć z nauki pływania została odwołana. Całkowity 
koszt programu 21 528,00 zł. 

Program upowszechniania sportów zimowych  
- szkółki narciarskie i łyżwiarskie z udziałem środków pozyskanych przez Wydział z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 10 000,00 zł, całkowity koszt 20 000,00 zł.  

W programie wzięło udział 120 uczniów. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie można 
było zrealizować programu zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz 
corocznych badań zdolności motorycznych. 
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ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W 2020 ROKU 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2017-2026  
Cel operacyjny 21.2. Planowanie i promocja wydarzeń cyklicznych i jednorazowych związanych z kulturą, 
naturą i sportem. 

9 edycja Światowego Dnia Śniegu – FIS World Snow Day  

Każdego roku w trzeci weekend stycznia Urząd Miasta 
Zakopane organizuje dużą rodzinną imprezę sportową – 
Światowy Dzień Śniegu. FIS World Snow Day jest imprezą 
międzynarodową, organizowaną w  tym samym czasie 
w kilkuset miejscach na świecie.  

W sobotę, 18 stycznia 2020 r. w godzinach porannych 
chętne dzieci spróbowały swoich sił w  skitouringu. Pod 
opieką Przewodnika Tatrzańskiego, będącego jednocześnie opiekunem Grupy Młodzieżowej 
Polskiego Związku Alpinizmu w  Narciarstwie Wysokogórskim młodzi skitourowcy udali się na 
wycieczkę na Halę Kondratową, a  po drodze – na Kalatówkach, wzięli udział w szkoleniu lawinowym. 

W godzinach popołudniowych, w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal rozegrane zostały: 

- rodzinne zawody w formacie mieszanym – podbieg na rakietach śnieżnych i zjazd na nartach, gdzie 
startowały pary uczestników – dziecko (narty) oraz starszy członek rodziny – rodzeństwo, tata, 
mama, dziadek, babcia lub opiekun prawny (rakiety śnieżne). W rywalizacji liczył się wspólny wynik 
podbiegu i zjazdu – dziecka i osoby towarzyszącej; 
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- tradycyjne zawody w snowboardzie, w różnych kategoriach wiekowych. 

Najmłodsi skorzystali również z darmowej nauki jazdy na nartach zjazdowych.  

Z kolei w niedzielę, 19 stycznia 2020 r. na Górnej Równi Krupowej rozegrane zostały zawody 
w narciarstwie biegowym, a najodważniejsze dzieci spróbowały swoich sił na specjalnie 
przygotowanym torze przeszkód Cross Country Cross, służącym do doskonalenia umiejętności 
narciarskich. Przygotowano również śnieżną górkę, z której najmłodsi zjeżdżali na jabłuszkach po 
ustawionym torze przeszkód. Nasi zakopiańscy nauczyciele wychowania fizycznego zadbali o to, aby 
nie zabrakło również innych gier sportowych dla uczestników zabawy. Można było również 
skorzystać z darmowego wypożyczenia nart biegowych i nieodpłatnej nauki jazdy na biegówkach! 
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Rodzinne duety mogły dodatkowo wziąć udział w rodzinnym nordic walking, rodzinnych biegówkach 
oraz ulubionej przez wszystkich śmiesznej narcie. 

Uczestnicy otrzymali specjalną kartę SportLOVEj Rodziny i wszędzie tam, gdzie były rozgrywane 
rodzinne konkurencje, po wspólnym wystartowaniu w aktywnościach, zbierali pieczątki 
potwierdzające udział w danej konkurencji. Przygotowano atrakcyjne upominki dla wszystkich. 

W miasteczku World Snow Day znalazło się również specjalne miejsce na sekcję edukacyjną, w której 
nasi Partnerzy: TOPR, TPN, Policja, WOŚ zapewnili mnóstwo atrakcji podczas quizów i zabaw 
edukacyjnych, sekcję pomocy – gdzie można było oddać krew oraz stoiska sponsorów – firmy Wawel 
i firmy Tarczyński. 

Koordynacja i organizacja 6 edycji zawodów 12h Slalom Maraton Zakopane  

12h Slalom Maraton Zakopane jest cykliczną imprezą sportową, która od 2015 jest organizowana 
i finansowana przez Urząd Miasta w Zakopanem z inicjatywy i we współpracy z Małgorzatą Tlałką-
Długosz, prezesem i założycielem Fundacji Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane. Celem 
sportowym zawodów jest pobicie Rekordu Polski w 12-godzinnej drużynowej jeździe non-stop na 
nartach po ustawionym slalomie. Celem charytatywnym zaś jest wsparcie finansowe działań Fundacji 
Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, która włącza do sportu i rywalizacji sportowej osoby 
z niepełnosprawnością z naszego regionu.  

Od 2017 roku honorowy patronat nad imprezą corocznie obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzej Duda. 

26 stycznia 2020 r. na Polanie Szymoszkowej, narciarze pokonali aż 720 km, co oznacza, że rekord 
z 2019 roku został pobity! 
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Organizacja 7 edycji zawodów Pucharu Zakopanego Amatorów w Narciarstwie Alpejskim 

Puchar Zakopanego Amatorów jest cykliczną imprezą dla miłośników narciarstwa. Puchar składa się 
z czterech edycji rozgrywanych co dwa tygodnie, z  czego dwie pierwsze rozegrano na terenie 
Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego Harenda (11  i  25 stycznia), kolejną na Kasprowym Wierchu 
(8  lutego), a finałową na terenie Stacji Narciarskiej Polana Szymoszkowa (22 lutego). W 2020 roku 
w PZA wzięło łącznie udział 123 zawodników. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem miłośników narciarstwa z kraju i zagranicy.  

W 2020 r. zawodom PZA towarzyszył II Puchar Zakopanego Dzieci – XLII Szkolna Liga Alpejska, 
w  którym wystartowało 186 zawodników! Bardzo cieszy nas fakt powrotu dzieci do rywalizacji 
w Szkolnej Lidzie Alpejskiej, która ma tak długą i niezwykłą tradycję w naszym mieście! 
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Koordynacja i współorganizacja X Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
Zakopane–Bydgoszcz 2020 

W dniach 4–7 marca 2020 r. w Zakopanem odbyły się X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych, Zakopane–Bydgoszcz 2020. Patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama Pani 
Agata Kornhauser-Duda.  

4 marca o godz. 19.00 w samym centrum Zakopanego, na Placu Niepodległości, odbyła się uroczysta 
ceremonia otwarcia Igrzysk. W trakcie ceremonii, zgodnie z tradycją olimpijską, zapłonął znicz, 
a zawodnicy złożyli przysięgę Olimpiad Specjalnych. Ukoronowaniem wieczoru był koncert zespołu 
Zakopower. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych rywalizowali w narciarstwie biegowym, alpejskim oraz 
w biegu na rakietach śnieżnych. Zawody na trasach biegowych Centralnego Ośrodka Sportu, 
przygotowane i przeprowadzone przez Wydział Turystyki, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta 
Zakopane, igrzyska były zarazem zawodami kwalifikacyjnymi do Polskiej Reprezentacji Olimpiad 
Specjalnych na XII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, zaplanowanych na rok 2021. 

Współorganizacja  wydarzenia online „Dzień Dziecka 2020”  

WTSR zawsze bardzo aktywnie angażuje się w  przygotowanie różnych atrakcji oraz ich realizację 
podczas poszczególnych edycji Zakopiańskiego Dnia Dziecka. W 2020 roku nie mogło być inaczej! 
Młodym i tym trochę starszym miłośnikom sportu zaproponowaliśmy coś dla umysłu i coś dla ciała: 

- W Dzień Dziecka 01.06.2020, w samo południe, na stronie Urzędu Miasta Zakopane został 
umieszczony link do Quizu sportowo-ekologicznego, w którym znalazły się różne pytania dotyczące 
sportu i sportowców w naszym mieście. Quiz miał formę internetowej ankiety. Liczyła się 
poprawność udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania oraz najlepszy czas.  WTSR również nagrał 
krótkie życzenia dla dzieci. 

- Zachęciliśmy także zakopiańskie kluby do przesyłania krótkich nagrań video, pokazujących jak 
można ćwiczyć w czasie pandemii z zachowaniem wszelkich obowiązujących wytycznych sanitarnych. 
Otrzymane filmiki zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. 

Organizacja STARTU 5 etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne UCI 
World Tour 

W 2020 roku, z powodu obostrzeń covidowych, skrócono trasę 77. Tour de Pologne UCI World Tour, 
niemniej jednak nie mogło na niej zabraknąć Zakopanego. Wydział włączył się w organizację startu 
ostatniego, 5 etapu wyścigu, który wystartował w dniu 09.08.2020 r. (niedziela) z ulicy Powstańców 
Śląskich w Zakopanem (przy hotelu Mercure Kasprowy) i zakończył się w Krakowie. Kolarze pokonali 
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ponad 891 kilometrów w ciągu zaledwie pięciu dni. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy gościć 
w Zakopanem światową czołówkę kolarską!  

 

Współorganizacja wydarzenia „Zakopiańskie Mikołajki 2020” 

Wraz z innymi Wydziałami UMZ aktywnie włączyliśmy się w organizację tradycyjnie już rodzinnych 
Mikołajek, tym razem w pandemicznej rzeczywistości. Gra miejska „Śladami Mikołaja” cieszyła się 
bardzo dużą frekwencją. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała rodzinnym spacerom, a spotkania 
twarzą w twarz ze Św. Mikołajem wywoływały mnóstwo pozytywnych emocji.  

Część wydarzeń przenieśliśmy do Internetu, m.in. czat wideo z  Mikołajem, spektakl „Dziadek 
do  orzechów”, warsztaty plastyczne dla dzieci, filmy z pozdrowieniami od zakopiańskich 
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz życzenia od Świętego Mikołaja i Burmistrza 
Miasta – płynące z  tymczasowej kwatery główniej Św.  Mikołaja, zlokalizowanej w klimatycznych 
wnętrzach willi Czerwony Dwór. 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE  I REJESTR BAZY 
NOCLEGOWEJ 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2017-2026  
Cel operacyjny 21.1. Planowanie i promocja produktów turystycznych Zakopanego związanych z kulturą, 
naturą i sportem.  

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność z kodem PKD 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne 
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych, Art.35 ustęp 2 i 3 oraz Art. 39 
ustęp 3,4 i 5 (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884) zobowiązani są do wpisania obiektu do Ewidencji innych 
obiektów hotelarskich prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane. 

Po uruchomieniu rządowego programu pn. Polski Bon Turystyczny, będącego w  czasach kryzysu, 
spowodowanego lockdownem w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, wsparciem 
zarówno dla krajowej branży turystycznej, jak i polskich rodzin z dziećmi, znacząco wzrosła liczba 
nowych wpisów i aktualizacji do rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie, a wielu 
lokalnych przedsiębiorców przystąpiło do Programu.  
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W 2020 r. przyjęto 158 wniosków o dokonanie wpisu obiektu do ewidencji innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie, w sumie zarejestrowano 2521 nowych miejsc noclegowych 
w bazie. Dla porównania: w okresie styczeń – marzec 2020 r. zarejestrowano 259 nowych miejsc 
noclegowych, a w okresie kwiecień – grudzień 2020 r. 2262. Świadczy to o nieustającym wzroście 
liczby przedsiębiorców, korzystających z rządowych programów wsparcia. 

Na podstawie składanych dokumentów, pracownicy Wydziały na bieżąco dokonywali aktualizacji 
Bazy Obiektów Noclegowych, znajdującej się na www.zakopane.pl. Baza Obiektów Noclegowych, 
stworzona jako forma wsparcia przedsiębiorców legalnie prowadzących usługi hotelarskie w naszym 
mieście, jest nieodpłatna i przeznaczona dla podmiotów wpisanych do ewidencji innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie  prowadzonej przez Burmistrza Miasta Zakopane oraz obiektów 
hotelarskich, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego, a zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Stanowi ona wiarygodne i łatwo 
dostępne miejsce weryfikacji obiektów, które spełniają wymogi ww. ustawy. Wizytówki obiektów, 
generowane przez system, zawierają podstawowe dane takie jak nazwa i adres obiektu oraz ilość 
miejsc noclegowych, jakimi obiekt dysponuje. 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
w 2020 roku zorganizował 28 imprez sportowych, w  których udział wzięło 3  610 
uczestników. MOSiR Zakopane zabezpieczał obsługę sędziowską przy organizacji 
Mistrzostw Szkół z Powiatu Tatrzańskiego, w których wzięło udział 725 uczniów. 
 
SPORT SZKOLNY 

W sporcie szkolnym na szczeblu Gminy Zakopane 
i  Powiatu Tatrzańskiego w ramach Licealiady, Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci zorganizowano 
14  imprez, w  których udział wzięło 2 232 uczniów. 
Przeprowadzono zawody szkolne w następujących 
dyscyplinach: piłka ręczna, narciarstwo alpejskie, 
snowboard, sztafety łyżwiarskie. Zrealizowano ligi: 
w narciarstwie alpejskim i łyżwiarstwie zawody odbyły się w 4 edycjach oraz liga w biegach 
narciarskich - 2 edycje. W wyniku  wprowadzenia obostrzeń z powodu COVID-19 zawody 
szkolne z dniem 15.03.2020 r. zostały zawieszone.  

W rywalizacji Szkół Powiatu Tatrzańskiego udział wzięło w sumie 29 szkół podstawowych                         
i  średnich.  
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 Liczba uczestników w zawodach szkolnych w 2020 roku z podziałem na płeć i kategorie wiekowe 

 

 

ZAWODY
LICEALIADA IMS ID

DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ SUMA

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM , PUCHAR 
ZAKOPANEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - 1 
EDYCJA 11.01.2020 1 4 5 6 38 37 91

XLIII SLSZ W ŁYŻWIARSTWIE - 1 EDYCJA 
14.01.2020 19 32 36 29 119 95 330

LICEALIADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO W PIŁCE 
RECZNEJ DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW - 15.01.2020 41 40 X X X X 81

XLIII SLSZ W ŁYŻWIARSTWIE - 2 EDYCJA 
20.01.2020 18 29 23 24 103 72 269

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE BIEGOWYM - 1 
EDYCJA 21.01.2020 7 9 18 21 61 45 161

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM , PUCHAR 
ZAKOPANEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - 2 
EDYCJA 25.01.2020 2 5 7 9 37 51 111

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM , PUCHAR 
ZAKOPANEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - 3 
EDYCJA 08.02.2020 0 4 5 10 33 43 95

MISTRZOSTWA POWIATU TATRZAŃSKIEGO W 
SNOWBOARDZIE 11.02.2020 7 9 13 7 11 8 55

XLIII SLSZ W ŁYŻWIARSTWIE - 3 EDYCJA 
13.02.2020 12 23 23 20 70 63 211

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE BIEGOWYM - 2 
EDYCJA 17.02.2020 6 16 8 13 48 43 134

MISTRZOSTWA POWIATU TATRZAŃSKIEGO W 
NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 19.02.2020 9 26 17 16 51 41 160

XLIII SLSZ W ŁYŻWIARSTWIE - 4 EDYCJA 
20.02.2020 14 23 29 29 82 78 255

SZTAFETY ŁYŻWIARSKIE 20.02.2020 8 20 24 20 36 28 136

XLIII SLSZ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM , PUCHAR 
ZAKOPANEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - 4 
EDYCJA 22.02.2020 1 6 6 7 56 67 143

145 246 214 211 745 671 2232
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SPORT OGÓLNODOSTĘPNY 

Zakopiańska Liga Biegowa 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował 
VI  Zakopiańską Ligę Biegową, w cykl której weszło 
14  biegów w formie zawodów stacjonarnych jak 
i  wirtualnych; liczba osobostartów wyniosła  1 761. 
Liczba uczestników ligi wyniosła 1  378 (679 kobiet, 
699 mężczyzn). Zawody, które były rozgrywane 
w  formie stacjonarnej, zorganizowane zostały 
w nadzwyczajnym rygorze sanitarnym z zachowaniem 
wszelkich przepisów dotyczących COVID-19. Biegi 
dzięki zróżnicowanej formule cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Zakopanego  
i  całej Polski. W zorganizowanych przez nas zawodach wirtualnych brali udział także 
zawodnicy z krajów takich jak: Wielka Brytania, USA, Holandia, Włochy, Australia, Niemcy, 
Słowacja.   

Bieg Noworoczny rozpoczął VI edycję Zakopiańskiej Ligi Biegowej. Bieg na dystansie 5 km 
odbył się na Bachledzkim Wierchu, a na starcie stanęło 87 zawodników. W ramach 

VI    Zakopiańskiej Ligi Biegowej odbyły się 
również: XXXVI Ogólnopolski Bieg Gąsieniców 
- trasy biegowe COS /wystartowało 97 
zawodników/, Trójbieg MOSiR-u - Polana 
Szymoszkowa /wystartowało 37 zawodników/, 
VI Zakopiański Duathlon Zimowy -  teren COS 
Zakopane /wystartowało 27 zawodników/, VII 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym” – trasa prowadziła ulicami naszego 
miasta /wystartowało 200 zawodników/.  
W  szczególnym rygorze sanitarnym 18 lipca 
przeprowadzone zostały VII Mistrzostwa 
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Zakopanego w Biegu Pod Górę. Mistrzostwa składały się z pięciu biegów: na Gubałówkę, 
Harendę, Polanę Szymoszkową, Wielką Krokiew i Nosal. W pierwszym biegu wystartowało 
87 zawodników, w  pozostałych 4 biegach po 83 zawodników. Łącznie zawodnicy musieli 
pokonać 3950 metrów przy różnicy wzniesień 1180 metrów (29,9%). 

Liczba uczestników w zawodach ogólnodostępnych w 2020 roku z podziałem na płeć          

W okresie pandemii MOSiR przeprowadził szereg imprez w formie wirtualnej. Frekwencja w 
poszczególnych wydarzeniach kształtowała się następująco: I Zakopiański Olimpijski Siedmiobój 
Biegowy - 36 zawodników x 7 biegów, XIV Zakopiański Test Coopera - 36 zawodników, Wirtualny 
Bieg Hasiora - 74 zawodników, Wirtualny Zakopiański Bieg Niepodległości 2020 - 69 zawodników, 
Wirtualny Bieg Sztafetowy 102 na 102 - 96 zawodników, Wirtualny Zakopiański Bieg Mikołajów - 86 
zawodników, Wirtualny Zakopiański Bieg Sylwestrowy - 83 zawodników. Ponadto MOSiR jest 
głównym partnerem wirtualnych zawodów biegowych Run Forrest od Morza do Tatr na dystansie 
1000 km – w dniu 31.12.2020 r. na liście startowej zapisanych było 200 zawodników. Ww. bieg trwa 
do 21.12.2021 r. włącznie. 

ZAWODY
KOBIE

TY
MĘŻCZYŹ

NI
RAZE

M

V Zakopiański Bieg Noworoczny  2020-01-01 30 57 87

XXXVI Ogólnopolski Bieg Gąsieniców 2020-02-16 31 66 97

Trójbieg MOSiR-u na Polanie Szymoszkowej 2020-02-23 10 27 37

VI Zakopiański Duathlon Zimowy 2020-02-29 9 18 27

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem 
Wilczym"2020-03-01 79 121 200

VII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę - Bieg na 
Gubałówkę - 8:00 2020-07-18 24 63 87

VII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę - Bieg na 
Polanie Szymoszkowej - 9:30  2020-07-18 21 62 83

VII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę - Bieg na 
Harendę - 11:00   2020-07-18 21 62 83

VII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę - Bieg na 
Wielką Krokiew - 13:00  2020-07-18 21 62 83

VII Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę - Bieg na 
Nosal - 15:00  2020-07-18 21 62 83

867
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Zajęcia Nordic Walking 
W związku z panująca w roku 2020 epidemią COVID-19 zajęcia odbywały się od 7 stycznia 
2020 r.  do 25  lutego 2020 r. Odbyło się 8 zajęć, łączna liczba uczestników  111 osób.   

Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Zakopane 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Panem Alfredem Chrobokiem – Nauka Gry 
w  Tenisa Ziemnego organizuje na kortach w Parku Miejskim Otwarty turniej tenisowy 
o Puchar  Burmistrza Miasta Zakopane. W skład zawodów weszły 4 turnieje eliminacyjne,  na 
podstawie których 8 najlepszych zawodników rozegrało we wrześniu turniej finałowy. 
Łącznie w 5 edycjach zagrało 79 zawodników. 

Wszystkie rozgrywki odbyły się w szczególnym rygorze sanitarnym z zachowaniem 
wszystkich obostrzeń. 

                                                          
                                                  
OBIEKTY 

W administrowaniu i zarządzie trwałym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują                
się następujące obiekty: Park Miejski, Plac Zabaw ul. Słoneczna, Boisko Wielofunkcyjne                                    
ul. Kościelna, Siłownia Zewnętrzna ul. Przewodników Tatrzańskich, Plac Zabaw os. Szymony, 
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Skwer Pawlicy Ustup, Stadion ul. Orkana. Obiekty utrzymywane były w dobrym stanie 
technicznym. Na bieżąco przeprowadzano konserwacje.  

     

      

      

Stadion ul. Orkana, boisko wielofunkcyjne ul. Kościelna, boisko wielofunkcyjne i bowl 
w  Parku Miejskim oraz place zabaw funkcjowały w okresie epidemii w ścisłym rygorze 
sanitarnym. Udostępniane obiekty były sprzątane i dezynfekowane  zgodnie z wytycznymi 
sanitarnymi. Obiekty sportowo - rekreacyjne udostępniano dla grup treningowych.  

W 2020 r. na Stadionie Orkana odbyło się 417 h treningów klubów piłkarskich KS Zakopane 
i ZKP Asy Zakopane, w których udział wzięło  4 205 osób, na zajęcia lekcyjne dla szkół  ZSB, 
ZSHT, PKSP, SP1, BSCRRiP wykorzystano 80 h i uczestniczyło w nich 1 251 osób.  

Na boisku w Parku Miejskim kluby piłkarskie, HiFitness, Klub Karate Tradycyjne na Podhalu, 
ZSHT, PKSP i inne zorganizowały 87 h zajęć w których wzięło udział 615 osób.  

Bowl w Parku Miejskim udostępniono dla grup treningowych (deskorolki, hulajnogi, 
BMX) ;odbyło się na nim 1 168 h zajęć, w których wzięło udział 2 051 osób. Boisko przy 
ul. Kościelnej zostało udostępnione dla KS Zakopane i PKSP, wykorzystano 5 h na zajęcia, 
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w  których wzięło udział 42 osoby. Na stadionie Orkana odbyły się 34 mecze piłkarskie: 
seniorów klasy A, juniorów, trampkarzy, żaków, orlików, skrzatów, w których udział wzięło  
2 280 osób. 

Udostępnianie obiektów sportowych odbywało się w nadzwyczajnym reżimie sanitarnym                                      
z zachowaniem wszystkich przepisów i wytycznych oraz dostosowaniem regulaminów 
zgodnie z kolejnymi wprowadzanymi lub znoszonymi obostrzeniami COVID-19 

W Parku Miejskim udostępniano witryny wystawowe m. in. dla Urzędu Miasta, Towarzystwa 
Opieki Nad Zabytkami, Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Wystawy takie jak: 
„Zabytki Podhala”, „100 rocznica urodzin Jana Pawła II”, „Mukowiscydoza”, „Festiwal 
Inspirowane Górami”- „Zakopane biografia” prezentowane były łącznie przez 9 miesięcy.  

W Muszli koncertowej odbyły się 4 imprezy  w ramach Zakopiańskiego Lata Teatralnego - Vis 
a Vis . 

EDUKACJA 

Jednym z  podstawowych zadań własnych gminy jako organu prowadzącego publiczne szkoły 
i przedszkola, wynikających z ustawy Prawo Oświatowe oraz Karty Nauczyciela jest w szczególności 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i  opieki, wykonywanie 
remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych. Ponadto organ prowadzący ma 
obowiązek zapewnić jednostkom obsługę administracyjną, prawną i finansową, wyposażyć placówki 
w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt, a także wspierać nauczycieli w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym. 

OŚWIATA W DOBIE  KORONAWIRUSA 

Rok 2020 – z uwagi na rozprzestrzeniającą się w naszym kraju pandemię  COVID-19 –  nie 
przypominał tych lat, które  znamy z przeszłości. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa związanego 
z rozszerzaniem się koronawirusa, w połowie marca 2020r władze kraju zadecydowały o zawieszeniu 
tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowane zostały jednocześnie odpowiednie 
rozwiązania prawne, które umożliwiły przejście na system zdalnego nauczania.  Od  12 marca 2020 r. 
we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych (żłobki, przedszkola, szkoły) decyzją Ministra 
Edukacji Narodowej zostały odwołane zajęcia stacjonarne, a dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele 
postawieni zostali przed nie lada wyzwaniem – nauczania zdalnego i utrzymania kontaktu z uczniami 
i ich rodzicami poprzez lekcje on-line. 

Organizacja i wdrażanie zdalnego nauczania, które funkcjonowało z przerwami przez większą część 
ubiegłego roku były dla wszystkich dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało to zupełnie 
nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas 
metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania 
wiedzy a specyficzna sytuacja wymagała od nich - w większym niż zazwyczaj stopniu - pracy 
samodzielnej.  
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Priorytetowym zadaniem w czasie nauczania zdalnego okazało się 
doposażenie szkół w sprzęt do nauki zdalnej. W tym celu Burmistrz 
Miasta Zakopane pozyskał środki w ramach projektów „Zdalna 
Szkoła”  oraz „Zdalna Szkoła +” współfinansowanych 
z  E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u R o z w o j u R e g i o n a l n e g o  
w  zakresie  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Sprzęt przeznaczono dla najbardziej potrzebujących 
uczniów szkół podstawowych z terenu Zakopanego, którzy mieli 
utrudniony dostęp do komputera lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej.  Po zakończeniu nauczania zdalnego sprzęt wróci do szkół i pozostanie do 
dyspozycji danej placówki oświatowej. 

Kolejnym etapem wsparcia procesu nauczania zdalnego był projekt skierowany do nauczycieli, 
w  ramach którego mogli oni skorzystać z dofinansowania w ramach rządowego wsparcia dla 
nauczycieli 500 zł na naukę zdalną. Do końca 2020 roku - w ramach tego programu Gmina Miasto 
Zakopane wypłaciła dofinansowanie 203 nauczycielom na łączną kwotę 100 222,54 zł. 

Rządowy program wsparcia dla nauczycieli 500 +  
 zestawienie kwot wypłaconych w poszczególnych placówkach. 

L.p. Szkoła

Liczba nauczycieli, 
którzy otrzymali 
dofinansowanie

Łączna kwota 
wypłaconego 
dofinansowania

1.
S z k o ł a P o d s t a w o w a z O d d z i a ł a m i 
Integracyjnymi nr  1 35 17 080,88 zł

2. Szkoła Podstawowa nr 2 28 13 695,39 zł

W roku 2020 zakupiono  
59 laptopów  

za łączną kwotę  
184 805,32 zł
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Okresy przejściowego „odmrażania” placówek oświatowych - zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
i zaleceniami rządowymi - wymagały funkcjonowania w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, opiekunom, wychowawcom oraz 
podopiecznym szkół i przedszkoli Burmistrz Miasta Zakopane  przekazywał płyny do dezynfekcji rąk 
i powierzchni oraz maseczki. W okresie od maja do czerwca przekazano na rzecz przedszkoli i szkół 
podstawowych 5 300 szt. maseczek ochronnych i 1 015 l płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni 
sfinansowanych z budżetu Miasta Zakopane a także w ramach programu Ministerstwa 
Sprawiedliwości „Resort Sprawiedliwości Pomaga” oraz przez Małopolski Urząd Wojewódzki. 

Ze środków gminnych zakupiono także dla szkół 
i  przedszkoli 12 szt. bezdotykowych bramek 
do mierzenia temperatury za kwotę 96.000 zł. 

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość 
to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności 
dla uczniów pozbawionych bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. 
Z  pewnością wszyscy będziemy czerpać z niej 
naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe 
narzędzia, metody pracy i komunikacji a także 
umiejętności i kompetencje wypracowane podczas 
nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej. 

OPIEKA  NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH  

Stosownie do zapisów  Uchwały nr XVI/214/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 30.09.2011 r. 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - 
działalność żłobków podlega nadzorowi Burmistrza. Od 2012 r. na terenie Gminy Miasta Zakopane 
funkcjonuje jeden niepubliczny żłobek „Kubuś Puchaty” sprawujący opiekę nad dziećmi do 3 lat. 
W roku 2020 ze żłobka korzystało miesięcznie przeciętnie 25 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia 
do 3 lat. W 2020 r dotacja dla placówki wyniosła łącznie 88 200 zł.  

3. Szkoła Podstawowa nr 3 34 16 894,36 zł

4. Szkoła Podstawowa nr 4 14 7 000,00 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 5 40 19 907,09 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 7 13 6 462,93 zł

7. Szkoła Podstawowa nr  9 13 6 497,97 zł

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 10 4 764,98 zł

9. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa  16 7 918,94 zł

RAZEM 203 100 222,54 zł
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

W Gminie Miasto Zakopane opieka przedszkolna nad dziećmi sprawowana jest  w: 

Przedszkolach publicznych: 
• Przedszkole nr 3 im. Karola Szymanowskiego, ul. Kasprusie 35a, Dyrektor - Alina Rachwał 

• Przedszkole nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Nowotarska 32a, Dyrektor -  Teresa 
Wilkus   

• Przedszkole nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Sabały 10, Dyrektor – Maria Pająk 

Punktach przedszkolnych: 
• przy Szkole Podstawowej nr 7 

• przy Szkole Podstawowej nr 9 

Oddziałach przedszkolnych: 
• przy Szkole Podstawowej nr 2 

• przy Szkole Podstawowej nr 4 

• przy Publicznej Katolickiej  Szkole Podstawowej 

Przedszkolach niepublicznych:  
• Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. 

Rodziny, ul. Krzeptówki Potok 12 

• Przedszkole Sióstr Felicjanek pw. Św. 
Kazimierza, ul. Kościeliska 4 

• Przedszkole im. J. Pawła II Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek, ul. Jaszczurówka 2 

• Przedszkole „Kubuś Puchaty”, ul. Szymony 9a 

• Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Ochronka św. Józefa, ul. Piszczory 1 

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach wg stanu na 30.09.2020 r.  

Przedszkola publiczne 

1. Przedszkole nr 3 im. Karola Szymanowskiego 144

2. Przedszkole nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 100

3. Przedszkole nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego 125

3. Szkoła Podstawowa nr  2 – Oddział przedszkolny 9

W 2020 roku  Gmina Miasto 
Zakopane  

przekazała łącznie dla przedszkoli  
niepublicznych dotację   

w wysokości  5 595 211,36 zł
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Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2020 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY MIASTA ZAKOPANE - SZKOŁY PODSTAWOWE  

Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych:  

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  nr 1 im. Heleny Marusarzówny; ul. Orkana 6, 
Dyrektor szkoły – Bożena Bobak  

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha; ul. Skibówki 2d, Dyrektor szkoły – Monika 
Karpiel  

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego ul. Karłowicza 6, Dyrektor szkoły –   
Aleksandra Łakomik 

4. Szkoła Podstawowa nr  4 – Oddział przedszkolny 24

5. Szkoła Podstawowa nr  7 – Punkt przedszkolny 44

6. Szkoła Podstawowa nr  9 – Punkt przedszkolny 58

 RAZEM 504

Przedszkola niepubliczne

1. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament 85

2. Przedszkole im. J. Pawła II Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 76

3. Przedszkole „Kubuś Puchaty” 214

4. Przedszkole Sióstr Felicjanek pw. Św. Kazimierza 126

5. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Ochronka Św. Józefa 74

6. Katolicka  Niepubliczna Szkoła Podstawowa – oddział przedszkolny 8

 RAZEM 583

 OGÓŁEM 1087

100
4654

Przedszkola publiczne
Przedszkola niepubliczne

Struktura obłożenia w publicznych i niepublicznych 
przedszkolach – stan na 30.09.2020 (dane w %)
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• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Janosówka 15b,  Dyrektor szkoły 
–  Władysław Filar 

• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka, ul.  Chramcówki 27, Dyrektor szkoły –  Mirosław 
Spera 

• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Cyrhla 57,  Dyrektor szkoły – Ewa 
Franusik-Schastok 

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza, ul. Harenda 21, Dyrektor szkoły – Piotr Kyc 

Liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Zakopane jest 
organem prowadzącym  

 

Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2020 

W 2020 r Gmina Miasto Zakopane wypłaciła dotacje w wysokości 1 514 639,92 zł na zadania bieżące 
następujących szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Zakopanego: 

• Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, 
ul. Kościeliska 47 A (od 01.09.2020 jest to Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa)  

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Zakopanem, ul. Jagiellońska 4, 

• Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Kasprusie 35a. 
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Ilości uczniów w dotowanych szkołach podstawowych

 

Źródło: Dane potwierdzone w raportach subwencyjnych SIO na dzień 30.09.2020 

BEZPŁATNY  DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW 

Uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły 
podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego. W roku 2020 Gmina Miasto Zakopane przekazała szkołom na realizację tego 
celu otrzymaną dotację celową, która wynosiła 218 259,74 zł i objęła łącznie 2001 uczniów. 

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

W roku 2020 Burmistrz Miasta Zakopane po raz kolejny przyznał stypendia za wyniki  w nauce oraz 
inne osiągnięcia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych. Dzięki ambicjom i sumienności 
w wypełnianiu obowiązków uczniowskich, osiągnięcia tych młodych ludzi zasługują na szczególną 
pochwałę i wyróżnienie. Zaangażowanie w naukę może być wzorem dla rówieśników, a dla nas 
pewnością o godnym reprezentowaniu szkoły i gminy w przyszłości. Wielu nagrodzonych uczniów 
oprócz najlepszych wyników w nauce może poszczycić się także osiągnięciami sportowymi 
i rozwijaniem wielu ciekawych pasji. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 177/2020 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 września 2020 roku 
stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało 20 uczniów szkół podstawowych. Uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy a rodzice listy gratulacyjne.  

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM I ZASIŁKI SZKOLNE 

Stypendium szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą może otrzymać uczeń 
zamieszkały na terenie Gminy Miasta Zakopane znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów. W roku 2020 przyznano stypendium szkolne 101 uczniom na łączną 
kwotę 70 840,37 zł  z czego 57 072,30 zł pochodziło z dotacji celowej a 13 768,08 zł stanowiło środki 
własne gminy.  

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Zakopane 
znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze zdarzenia losowego. 
W roku 2020 wydano 1 decyzję dot. zasiłków szkolnych na kwotę 500 zł. 
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DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianego pracownika jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami. Dofinansowanie 
przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. 
W  roku 2020 wydano 22 decyzje przyznające 19 pracodawcom zwrot kosztów kształcenia 
pracowników młodocianych  na łączną kwotę  142  330,37 zł. Środki te zostały przeznaczone 
na przygotowanie zawodowe 21 młodocianych pracowników. 

DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PLACÓWEK 

Burmistrz Miasta Zakopane zapewnia, bezpłatny dowóz i opiekę uczniom zgodnie z ustawowymi 
zapisami - z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w różnorodny sposób. 

Dowóz uczniów w 2020 roku 

DOBRZE WYKSZTAŁCONA  KADRA  PEDAGOGICZNA 

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane pracowało w 2020 roku 
290 nauczycieli. Ilość zatrudnionych nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa 
tabela  (dane faktyczne ze szkół i przedszkoli  wg stanu na 30.09.2020). 

L.p. Forma pomocy Ilość uczniów jaka 
skorzystała z danej 
formy pomocy

Wydana 
kwota w zł

1. Dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych z miejsca 
z a m i e s z k a n i a d o Oś r o d k a R e h a b i l i t a c y j n o -
Wychowawczego w Zakopanem

5 20 577,62

2. Dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych z miejsca 
zamieszkania do Zespołu  Placówek Szkolno-
Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu

I półrocze – 12 
II – półrocze - 16

62 505,00

3. Udział Gminy w kosztach transportu i opieki uczniów 
niepełnosprawnych do Przedszkola Terapeutycznego w 
Nowym Targu

I półrocze – 4 

II półrocze - 5

25 306,00

4. Dowóz i opieka uczniów rejonu Gubałówki do SP 2 i SP 5 I półrocze – 54 
II półrocze - 44

47 995,52

5. Umowy z opiekunami dowożącymi dzieci do ośrodków 
specjalnych (Zakopane, Nowy Targ, Czerwienne, 
Kraków, Rabka)

7 9 472,86

L.p. Nazwa jednostki Suma 

Przedszkole nr 3 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem 13

Przedszkole nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem 10
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Gmina Miasto Zakopane może pochwalić się bardzo dobrze wykształcaną kadrą pedagogiczną. 

 Liczba nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Miasto Zakopane jest 
organem prowadzącym  w podziale  ze względu na stopień awansu zawodowego  

 

Źródło: Dane faktyczne ze szkół i przedszkoli – stan na 30.09.2020 

Nauczyciele uczący w zakopiańskich jednostkach oświatowych regularnie podnoszą kwalifikacje 
zawodowe.  

W zimowej sesji egzaminacyjnej postępowanie ukończyło czterech nauczycieli i uzyskało stopień 
nauczyciela mianowanego. Natomiast w czasie letniej sesji w roku szkolnym 2019/2020 dziewięciu 
nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. W związku z koniecznością ograniczenia 
niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa akty  nadania stopnia 
awansu zawodowego wraz z listami gratulacyjnymi przesłane zostały do nauczycieli za 
pośrednictwem szkół.  

Przedszkole nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem 14

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny 
Marusarzówny

49

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha 37

Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego 37

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka 50

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego 30

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza 27

RAZEM 290
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Zakopiański Dzień Dziecka 

W dniach 2 i 3 czerwca Pani Agnieszka Nowak-Gąsienica – Zastępca Burmistrza miasta Zakopane 
oraz Pani Aneta Zwijacz-Kozica – Naczelnik Wydziału Oświaty  odwiedziły wszystkie publiczne i 
niepubliczne przedszkola oraz szkoły, zakopiański dom dziecka jak również podopiecznych Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przekazując w imieniu Burmistrza 
wszystkim dzieciom najlepsze życzenia, słodkie upominki oraz regionalne kolorowanki.  

Dzień Edukacji Narodowej w Zakopanem 

Święto Edukacji Narodowej podkreśla ważną rolę edukacji w życiu każdego człowieka i całego 
społeczeństwa. To dobry moment do wyrażenia wdzięczności za wychowawczy i nauczycielski 
całoroczny trud nie tylko przez uczniów, ale także przez władze samorządowe. Praca nauczyciela 
to przede wszystkim misja, powołanie i ogromna  odpowiedzialność, aby wykształcić dzieci i młodzież 
na dobrych ludzi z wiedzą, która pomoże im iść pewnym krokiem przez życie. Z tej okazji przyznano 
nagrody Burmistrza dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli za osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

INWESTYCJE W BUDYNKACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Epidemia koronawirusa COVID-19 dotknęła bardzo mocno również sektor oświaty,  generując - 
także  w przypadku samorządów i szkół nowe koszty.  Kolejne etapy wprowadzania nowej 
rzeczywistości niosły za sobą nieznane do tej pory wydatki  mające na celu zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy dla nauczycieli oraz nauki dla uczniów. Mimo tego w roku szkolnym 2019/2020 
w  placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane prowadzone były w okresie 
sprawozdawczym bieżące remonty oraz drobne prace modernizacyjne. 

• Wykorzystując okres zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 9 przeprowadzono remont kuchni. 

• W Szkole Podstawowej nr 5 rozpoczęto remont ogrodzenia boiska sportowego i wymianę 
ogrodzenia szkoły od strony południowej i południowo-zachodniej budynku przy ul. 
Chramcówki, przeznaczając na ten cel 120.000 zł. Przeprowadzono także malowanie całej 
nowej części budynku przy ul. Chramcówki.  W budynku przy  ul. Nowotarskiej wymieniono 
9 kominów (koszt 150.000zł)  oraz wykonano malowanie trzeciego piętra. 
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• W Szkole Podstawowej nr 3 powstała siłownia na bazie sprzętu sportowego z byłego 
Gimnazjum nr 2. 

• W minionym roku szkolnym zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 
i budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2. Przedmiotem inwestycji 
była przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska na wielofunkcyjne, pełniące funkcje 
zarówno boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, jak również zagospodarowanie 
terenu wokół boiska. Najważniejszym etapem inwestycji były roboty dotyczące przebudowy 
boiska, w ramach którego została położona sztuczna nawierzchnia oraz oznakowane zostały 
linie wyznaczające pola gry. Boisko wyposażono w niezbędne bramki do piłki ręcznej, siatkę 
do gry w siatkówkę oraz kosz do koszykówki.  

Przebudowane i zabudowane zostało 
również ogrodzenie bezpośrednie boiska 
jak i  części boiska od ul. Skibówki oraz od 
strony południowej i zachodniej boiska. 
Istotnym etapem była budowa kanalizacji 
deszczowej, drenaż boiska, jak też 
instalacja oświetlenia. Zagospodarowano 
także zieleń wokół boiska. Łącznie na 
zadanie  2017/23 „Zagospodarowanie 
terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w 
Z a ko p a n e m” p o n i e s i o n o  n a k ła d y 
finansowe  w kwocie 894 079,72 PLN. 

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM. H. MODRZEJEWSKIEJ  

jest zakładem budżetowym Gminy Miasto Zakopane powołanym do życia uchwałą Rady Miasta 
Zakopane z dnia 15 grudnia 1999 r. celem utrzymywania gminnych obiektów, gospodarowania 
lokalami użytkowymi, udostępnianiem posiadanej bazy materiałowej w  odpowiedzi na 
zapotrzebowanie społeczne oraz do świadczenia usług w zakresie edukacji, rekreacji, sportu i kultury. 

W swoim zarządzie ZCE posiada: 

• Budynek główny zlokalizowany przy ul. Kasprusie 35a, w którym ZCE prowadzi najem sal 
dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń magazynowych, aulę na cele kulturalne 
mogącą pomieścić do 250 osób. 

• Budynek Ośrodka Wypoczynkowego Szpulki zlokalizowany przy ul. Małe Żywczańskie 9b świadczy 
usługi noclegowe dla gości indywidualnych oraz grup do 130 osób. Dodatkowo w budynku znajduje 
się stołówka oraz kuchnia dla gości ośrodka oraz na świadczenie innych usług. 

• Przy ZCE znajduje się również hala sportowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią udostępniane 
dla mieszkańców Zakopanego, klubów sportowych oraz młodzieży szkolnej. 

 

Zakład budżetowy finansuje swoją działalność głównie z przychodów własnych, dotacji 
przedmiotowych z Gminy Miasta Zakopane, dotacji celowych Gminy Miasta Zakopane oraz darowizn. 
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Udział dotacji przedmiotowej nie może być większy 
niż przychody własne jednostki w danym roku budżetowym. 

W roku 2020 pomimo wielu odgórnych ograniczeń dotykających działalność ZCE związanych 
ze  stanem epidemii i co za tym idzie spadku w przychodach własnych, dzięki racjonalnemu 
zarządzaniu kosztami udało się zmniejszyć udział dotacji przedmiotowej z planowanych 945 000 zł 
do 846 600zł i utrzymać udział dotacji przedmiotowej na relatywnie niskim poziomie wynoszącym 
niecałe 39% w stosunku do całości przychodów.  

"Plan przychodów został zrealizowany w ponad 73%, natomiast koszty działalności jednostki udało 
się zredukować do poziomu niecałych 65% względem planu dzięki czemu zachowano równowagę 
budżetową.” 
W trakcie roku ZCE świadczyło usługi noclegowe w Ośrodku Szpulki, natomiast przerwę 
w działalności Ośrodka spowodowaną stanem epidemii wykorzystano na wykonanie remontu całego 
piętra angażując w to potencjał własny jednostki i podnosząc dzięki temu poziom komfortu 
oferowany gościom Ośrodka. Łącznie odnowionych zostało 11 najczęściej wynajmowanych pokoi 
na parterze budynku. 

W budynku głównym również były prowadzone prace remontowe a w ich rezultacie odnowiony 
został w całości korytarz na drugim piętrze po stronie północnej jak również sala dydaktyczna na 
pierwszym piętrze oraz część korytarza na parterze. 

Przychody ZCE 2020

13%

25%

38%

50%

przychody własne dotacja przedmiotowa pozostałe przychody
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ZDROWIE I POMOC 
SPOŁECZNA 
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Działania Miasta Zakopane w zakresie spraw społecznych i zdrowia to przede wszystkim współpraca 
z różnymi instytucjami i organami – głównie w zakresie promocji i propagowania akcji 
profilaktycznych. W ramach wydatkowania środków przeznaczonych na realizację powyższych 
działań, organizuje się otwarte konkursy ofert, do których ma prawo przystąpić każda instytucja lub 
podmiot spełniający ustalone kryteria i posiadający wolę podjęcia się ich realizacji.   

KONKURSY Z ZAKRESU ZDROWIA 
Program „Opieka długoterminowa i paliatywno-hospicyjna” realizowany jest 
przez Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa 
Miłosiernego w Zakopanem. Kwota przeznaczona na tę dotację w roku 2020 
wyniosła 345 000 zł. 

Zgodnie z założeniami oferty konkursowej Podhalańskie Hospicjum realizowało 
w szczególności: tworzenie systemu całościowej i całodobowej opieki nad 
chorym w okresie terminalnym choroby nowotworowej i innych przewlekłych 
chorób (zapewniając opiekę lekarską i pielęgniarską, porady psychologa, 

rehabilitację w środowisku domowym, oferując całodobowe dyżury lekarskie i pielęgniarskie w dni 
wolne od pracy oraz święta) wsparcie dla rodzin i opiekunów w trakcie choroby członka rodziny oraz  
w okresie żałoby (wizyty lekarskie, pielęgniarskie, spotkania integracyjne Grupy Wsparcia 
Osieroconych) edukację zdrowotną i opiekuńczą członków rodzin (szkolenia i kursy tak w formie 
warsztatów grupowych jak i w domu chorego) wypożyczanie sprzętu medycznego  

KONKURSY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 „OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych  
z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
wykonania”   

- 260 000,00 zł dla   „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej. Oferent realizował 
zadania związane z: działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym 
usługi z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii, edukacji i pomocy przy 
w y k o n y w a n i u ćw i c z eń , z a p e w n i e n i e o d p o w i e d n i e g o s p r zę t u 
rehabilitacyjnego), pomocą świadczoną osobom potrzebującym, chorym, starszym  
i  niepełnosprawnym zagrożonym wykluczeniem społecznym (wizyty  w domu chorego, pomoc 
w sprawunkach, zachowaniu higieny osobistej, pomoc w prostych zabiegach np. zmiana opatrunku) 
działalnością charytatywną (przygotowywanie posiłków, akcje profilaktyczne np. bezpłatne badanie 
poziomu cukru). 

- 30 000,00 zł dla Fundacji Promowania Kultury, Sztuki oraz rozwijania pasji „Most Pokoleń Kmicica” 
Oferent realizował zadania dotyczące: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji 
osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej 
sytuacji materialnej poprzez organizację koncertów.  

SENIORZY 

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA 
Seniorzy z terenu Gminy Miasta Zakopane mogą wyrobić Kartę w Urzędzie Miasta, w Wydziale 
Spraw Społecznych i Zdrowia w pokoju 13. Przez cały 2020 rok Karty wydawane były Seniorom z 
terenu naszej Gminy. 
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GMINNA RADA SENIORÓW 
W 2020 roku przy Urzędzie Miasta Zakopane działała Gminna Rada Seniorów, mająca charakter   
konsultacyjny , doradczy i   inicjatywny. Głównym  celem  działania  Rady  Seniorów  jest  tworzenie  
warunków  do  wykorzystywania  potencjału  środowisk  senioralnych   poprzez   ich  
reprezentowanie,  wzmacnianie,  integrowanie   i  pobudzanie  aktywności  obywatelskiej. W 2020 
roku odbyły się zdalnie dwa posiedzenia Rady. Jej Członkowie działali na rzecz powiększania 
świadomości seniorów odnośnie profilaktyki i prawidłowych zachowań w trudnych dla nich czasach 
pandemii. 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 
We wrześniu 2020 roku powołany został w Urzędzie Miasta Zakopane Koordynator ds. Dostępności. 
Zostały przeprowadzone audyty wewnętrzne odnośnie dostępności Urzędu Miasta Zakopane 
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

odbyło się 11 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej 

 
dokonano 70 wizji lokalnych (50 u wnioskodawców ubiegających się przydział lokalu i 20 
u mieszkańców zasobu gminnego) 

 

 przydzielono 15 lokali mieszkalnych (10 komunalnych oraz 5 socjalnych).  
 

 sporządzono 46 umów najmu.  
 

wpłynęło 57  wniosków o przydział lokalu, które rozpatrzono pod względem formalnym 
i przygotowano dla Komisji Mieszkaniowej. 
 

 opracowano listę osób ubiegających się o lokal z zasobu gminy na rok 2021, na której 
znalazło się 125 nazwisk. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

Zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizowane były zgodnie z ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o zdrowiu publicznym, Narodowym Programem 
Zdrowia przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii oraz szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Zakopane.  

W 2020 zrealizowano zadania na łączną kwotę  1 652 300,69 zł. 
Realizowano: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 
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We współpracy z Poradnią Profilaktyki Uzależnień ul. Chałubińskiego 19 A w Zakopanem, w 2020 r. 
wykonano: 

1) Program wsparcia osób uzależnionych od alkoholu. Zajęcia realizowano poprzez dostarczenie 
wiedzy na temat uzależnienia i szkodliwości picia, budowanie świadomości własnego 
uzależnienia, wzmacnianie motywacji do leczenia i zmiany stylu życia, kształtowanie 
umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji.  

2) Prowadzenie zajęć grupy wsparcia dalszego zdrowienia. Uczestnikami były osoby, które 
ukończyły podstawową terapię. Zajęcia realizowano poprzez omawianie bieżących problemów 
związanych z utrzymaniem trzeźwości i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 
zagrażających trzeźwości, udzielano wskazówek ułatwiających własny rozwój. 

Telefon Zaufania dla osób z problemami uzależnień i ich rodzin 
W ciągu całego roku, także w niedziele i święta pełniono dyżury przy telefonie zaufania nr 19288 
oraz przy internetowym skype, nr: zakopianski_telefon_zaufania, w godzinach od 18.00 do 22.00. 
Każdego dnia dyżur pełniła jedna osoba między innymi pedagodzy, psycholodzy, osoby przygotowane 
do udzielania porad, pracujący od kilkunastu lat.  

 

Z telefonicznej formy pomocy skorzystało 980 osób. 

 

Rozwiązywanie problemów z alkoholem 
Zapewniono funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizację 
jej zadań ustawowych, motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, wspieranie członków 
rodzin z problemem alkoholowym. 

Pomoc telefonu 
zaufania
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O przymusowe leczenie alkoholowe wpłynęło 14 wniosków.  

 

Łącznie do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia alkoholowego skierowano 17 wniosków. 

Do biegłych na badania w przedmiocie uzależnienia zgłosiło się 9 osób. Na potrzeby postępowania 
sądowego zespół biegłych złożony z biegłego lekarza psychiatry i biegłego specjalisty 
ds. uzależnienia wydał 9 opinii w przedmiocie uzależnienia. 

Punkt Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin 
W punkcie tym raz w tygodniu po dwie godziny dyżury pełnił instruktor terapii uzależnień. W punkcie 
prowadzono porady, konsultacje, wstępne rozmowy motywujące do leczenia. Ogółem podczas 
dyżurów udzielono pomocy 53 osobom w tym było: 30 kobiet i 23 mężczyzn oraz 27 porad 
telefonicznych 

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie dla osób doznających przemocy i świadków 
przemocy 
W 2020 r. psycholog dyżurował dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Z pomocy  skorzystało 68 osób 
w tym: 41 kobiet, 23 mężczyzn oraz 4 małoletnich. Obszar pomocy obejmował problematykę: 
uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń 
depresyjnych, zaburzeń zachowania, osobowości, problemów wychowawczych. 

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 poradnictwo wychowawczo - pedagogiczne. Udzielono pomocy 80 osobom w 
tym: uczniom szkół średnich, podstawowych a także dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz 
osobom dorosłym. 

Konsultacje dla członków telefonu zaufania oraz GKRPA 
w zakresie prawidłowości ich działania, w tym skoordynowania działań w zakresie merytoryki 
problemu, form pomocy osobom uzależnionym, dotkniętych albo zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Podmioty składające wnioski o przymusowe 
leczenie alkoholowe
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W okresie od stycznia do grudnia pomocy prawnej udzielał radca prawny. Pełnił dyżury wsparcia oraz 
udzielał konsultacji dla osób prowadzących spotkania w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz świadczył pomoc przy sporządzaniu pism sądowych zgodnie z merytoryką 
problemu.  

Wspieranie działań i inicjatyw  
promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez mieszkańców miasta, imprez 
sportowo-rekreacyjnych, pikników i festynów bezalkoholowych, w szczególności World Snow Day, 
Dzień Dziecka, Mikołaj i innych – kształtujących  postawy i zachowania prozdrowotne dzieci 
i młodzieży, realizowanych przez : 

➢ World Snow Day 2020 - Światowy Dzień Śniegu  
➢ Zakopiański Dzień Dziecka  
➢ Zakopiańskie Mikołajki  

Szkolne programy profilaktyczne 
Środki w kwocie 283  408,97 zł zostały przekazane z działu 851 rodz. 85154 na zadania 
profilaktyczne, realizowane przez zakopiańskie Szkoły Podstawowe Obejmowały zadania takie jak: 
Ferie zimowe, zajęcia w świetlicy szkolnej, zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia. 

Kontrola punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów ustawy oraz prawa miejscowego 
Przez cały rok na wniosek Wydziału Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane celem 
przygotowania materiałów do wydania opinii w formie postanowienia, dokonywano oględzin 
punktów. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 – koszt: 993  029,86 zł. Szczegóły 
w sprawozdaniu z realizacji tej pozycji budżetu składa Wydział Strategii i Rozwoju 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
W 2020r. przyjęto wnioski 10 osób ubiegających się o 
miejsce w Domu Pomocy Społecznej (w roku 2019 było 
to 7 wniosków). Koszt pobytu osób skierowanych do 
D o m u P o m o c y S p o łe c z n e j w y n i ó s ł ł ąc z n i e 
2.055.321,07zł, z czego kwota około 220000zł została 
zwrócona przez osoby zobowiązane do budżetu Miasta. 
Łącznie w 2020 roku w domach pomocy społecznej 
przebywało 89 osób z terenu miasta Zakopane. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Wydatki rzeczowe w zakresie Przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie obejmowały koszty 
utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową. Na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczano informacje dotyczące 
działalności Punktu. Na bieżąco umieszczano informacje nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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na  tablicy informacyjnej, w tym bazę teleadresową  
S p e c j a l i s t y c z n y c h Ośr o d kó w Ws p a r c i a d l a O fi a r 
Przemocy w Rodzinie. 

W Punkcie zatrudniono psychologa prowadzącego 
k o n s u l t a c j e d l a 1 7 k l i e n t ó w ( ł ąc z n i e 9 9 p o r a d 
indywidualnych). Zaktualizowano „Mapę pomocy dla osób 
doświadczających przemocy w rodzinie”, gdzie umieszczone są 
dane teleadresowe oraz nazwiska pracowników z  Instytucji 
mieszczących się na terenie Miasta, zajmujących się pomocą 

osobom doświadczającym przemocy. Psycholog współpracował również z pracownikami socjalnymi  
i  asystentami  rodziny MOPS jak również konsultował osoby i rodziny będące w kryzysie 
niezwiązanym z sytuacją przemocową. 

POMOC FINANSOWA dla mieszkańców 
Zasiłek okresowy 

Zasiłki celowe 

Dodatki mieszkaniowe 

lp. powód liczba osób kwota zł

1 bezrobocie 98    137.113,00

2 długotrwała choroba 32 32.651,00

3 niepełnosprawność 9 9.820,00

4 inny powód 16 13.660,00

5 Razem 193.244,00

lp. rodzaj zasiłku liczba osób kwota zł

1 celowe 561 135.212,45

2 celowe specjalne 115 58.447,00

3
celowe na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego (pożar) 2 10.000,00

4 koszt sprawienia pogrzebu 7 21.510,03

5 koszty pobytu w schronisku 1    18.300,00

Razem 243.469,48

lp. dodatek wg zasobów mieszkaniowych
liczba 
dodatków kwota zł

1 gminny 582 136.584,65

2 spółdzielczy 151 27.661,05

3 towarzystwa budownictwa społecznego 138 35.206,38

W 2020 r. na zadania w 
zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
przeznaczono środki w 

wysokości 72.373,08 zł.
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Zryczałtowane dodatki energetyczne 

Wypłacono łącznie 718 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 86 gospodarstw domowych 
na kwotę 9.463,83 zł.  Poniesiono   wydatki rzeczowe na kwotę 189,28 zł. Całkowity koszt realizacji  
wraz z kosztami  obsługi wyniósł 9.653,11 zł. 

Zasiłki stałe 

W roku 2020 zasiłki stałe otrzymało 129 osób na łączną kwotę 765.649,97 zł.  

Charakteryzując osoby trafiające do pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej należy 
wymienić następujące okoliczności: 

4 wspólnoty mieszkaniowe 122 22.367,82

5 inne 205 48.986,17

Razem 270.806,07

lp. Okoliczności przyznania pomocy
liczba 
rodzin liczba osób

1 ubóstwo 243 444

2 sieroctwo 2 10

3 potrzeba ochrony macierzyństwa 34 150

4 bezdomność 38 40

5 bezrobocie 172 422

6 niepełnosprawność 213 333

7 długotrwała choroba 357 541

8
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 101 309

9 rodzina niepełna 56 170

10 wielodzietność 19 98

11 przemoc w rodzinie 3 11

12 alkoholizm 80 127

13 narkomania 6 9

W 2020 r. pomocą społeczną objętych było: 

➢ pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń – 904 osoby (w 2019 r. – 775 osób), 
➢ pomocą materialną -   789 osób (w 2019 r. - 573 osoby), 
➢ świadczeniem niepieniężnym – 234 osoby (w 2019 r. - 371 osób), 
➢ pracą socjalną ogółem – 519 rodzin (w 2019 r. - 534 rodziny) 
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Ogółem w 2020 r. przeprowadzono 1.306 wywiadów środowiskowych; przyjęto 3.294 interesantów. 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i noclegownia 
W 2020 r. wydatki w tym zakresie wyniosły łącznie 1.404.943,39 zł i obejmowały: 
koszty utrzymania Noclegowni dla bezdomnych – kwota 436.829,47 zł, 
koszty utrzymania usług opiekuńczych – kwota 816.318,15 zł, 
koszty utrzymania specjalistycznych  usług opiekuńczych – 151.795,77 zł 

Usługami opiekuńczymi w 2020 r. objętych było 112 osób w tym 98 osób samotnych. Są to 

osoby w przedziale wiekowym: 
powyżej 95 lat 2 osoby 
81 - 95 lat 65 osób 
76 - 80 lat 22 osób 
61 - 75 lat 19 osób 
do 60-go roku życia 4 osoby. 

Osoby korzystające z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych są zobowiązane do zwrotu 
części lub całości kosztów świadczonej usługi. Wysokość odpłatności ze strony osoby korzystającej 
jest zależna od wysokości jej dochodów. Wysokość odpłatności określana jest na podstawie tabeli 
odpłatności zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Zakopane. Osoby, których dochód miesięczny nie 
przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej – korzystają 
z  usług nieodpłatnie. Uzyskane z odpłatności kwoty są odprowadzane do Urzędu Miasta jako 
dochody. Ilość godzin opieki w zależności od potrzeb kształtuje się w granicach 1 - 3 godzin dziennie 
dla jednej osoby. W 2020 r. od podopiecznych za świadczone usługi pobrano opłaty w łącznej 
wysokości 150.119,65 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Od października 2020r. zatrudniony w MOPS Zakopane terapeuta świadczy specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności. Zadaniem zatrudnionego terapeuty jest pomoc w poprawie komfortu życia osób 
korzystających już ze standardowych usług opiekuńczych. Ten rodzaj usług ma celu poprawę 
funkcjonowania osób, które z uwagi na swój zaawansowany wiek lub zły stan zdrowia są coraz mniej 
sprawne manualnie, są coraz bardziej niechętne do jakichkolwiek form aktywności i nawet 
wykonanie najprostszych czynności (np. ubranie się, czy zrobienie herbaty) stanowi coraz większe 
wyzwanie.  

Odpowiedni rodzaj zabiegów i ćwiczeń realizowanych w miejscu zamieszkania nie tylko poprawia 
funkcjonowanie i sprawność seniorów, ale ma też wpływ na poprawę funkcjonowania poszczególnych 
organów i układów (poprawa pracy serca, oddychania, lepsza praca układu krążenia, lepsze trawienie 
itd.). Obecnie z tej formy wsparcia korzystają dziennie 4 osoby (w cyklu 1-2 tygodniowym 
w zależności od indywidualnych potrzeb).  

14
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 11 26

15 zdarzenie losowe 2 6

16 sytuacja kryzysowa 7 17
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (suo) 

W  2020 r. suo dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto: 
➢ w formie zajęć rewalidacyjnych w miejscu zamieszkania - objęto 1 osobę; zrealizowano 376 

godzin, koszt tych usług wyniósł 11.280,00 zł; 
➢ w formie terapii logopedycznej, oligofrenopedagogiki, rehabilitacji, metody Voity - objęto 13 

osób, zrealizowano 1.406 godzin, koszt tych usług wyniósł 95.343,27 zł; 
➢ w formie integracji sensorycznej - objęto 7 osób, zrealizowano 368 godzin, koszt tych usług 

wyniósł 25.760,00 zł; 
➢ w formie opieki pielęgniarskiej - objęto 1 osobę, zrealizowano 777 godzin, koszt tych usług 

wyniósł  19.412,00 zł. 

Noclegownia dla bezdomnych - Spyrkówka 20a 

W 2 0 2 0 r. u d z i e l o n o 3 . 4 8 7 n o c l e g ó w. 
Z  Noclegowni dla bezdomnych w wymienionym 
o k r e s i e s k o r z y s t a ło 5 0 b e z d o m n y c h : 
39 mężczyzn, 11 kobiet. 

W okresie tym: 

➢ skierowano 26 bezdomnych do stołówki, 
która wydała 3.948 posiłków; 

➢ zorganizowano 1.761 kąpieli, zarówno dla 
stałych pensjonariuszy jak i kierowanych 
z zewnątrz; 

➢ przeprowadzono 263 prania bielizny 
osobistej, pościelowej, kocy, odzieży itp. 
dla pensjonariuszy i podopiecznych 
z zewnątrz. 

Dożywianie 
W 2020 r. opłacono obiady dla 104 osób, w tym: 

➢ dla 99 dzieci na kwotę 26 872,42 zł, 
➢ dla 5 osób starszych i niepełnosprawnych na kwotę 1.490,00 zł. 

Ponadto przyznano zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku dla 274 

rodzin na kwotę 732.446,00 zł. Łącznie środki na pomoc w ramach dożywiania w 2020 r. wynosiły 
760.843,14 zł.   

Świadczenia wychowawcze 
W 2020 r. wypłacono 48.243 świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. Koszty 
realizacji programu wraz z kosztami obsługi wyniosły 24.224.523,89 zł. 

Świadczenie szkolne „Dobry start”  
Przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczącej się od 7 do 20 roku życia lub do 24 roku życia w 
przypadku osoby niepełnosprawnej. Świadczenie jest wypłacane raz w roku. W 2020 r. łącznie 
przyznano i wypłacono 2.447 świadczeń na kwotę 733.950,00 zł. Na obsługę programu 
wydatkowano kwotę 24.470,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu  wraz z kosztami  obsługi 
wyniósł 758.420,00 zł. 
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Świadczenia rodzinne 
W 2020 r. wydano 1.362 decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń 
na  łączną kwotę  5.171.672,97 zł. Opłacono składki emerytalno –rentowe dla 59 osób na łączna 
kwotę 323.205,90 zł. 

Ponadto wypłacono świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego dla 117 osób na łączną kwotę 
594.656,57 zł. 

Całkowity koszt realizacji  zadania wraz z kosztami  obsługi wyniósł 6.326.633,86 zł. 

 
Karta Dużej Rodziny 
W 2020 r. zrealizowano 87 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 

➢ 70 wniosków o dodanie nowej rodziny; 
➢ 2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie/uzupełnienie; 
➢ 7 wniosków o wydanie przedłużenia; 
➢ 4 wnioski o wydanie duplikatu; 
➢ 4 wnioski o dodatkową formę. 

W 2020 r. wydano łącznie 383 Karty Dużej Rodziny dla 171 rodziców/opiekunów, 212 dzieci. 

 
Asystenci rodziny 
Asystenci rodziny w swojej pracy z rodzinami spotykają się z wieloma trudnościami, takimi jak: 
problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej, niezaradność życiowa, ubóstwo lub uzależnienie. 
Praca z rodzinami prowadzona jest zazwyczaj w miejscu zamieszkania rodziny. Głównym celem 
działań asystentów jest poprawa funkcjonowania rodziny i sytuacji życiowej. Cele te realizowane są 
poprzez różnorodne działania, np.; naukę podstawowych zasad prowadzenia gospodarstwa 
domowego (trening czystości, trening ekonomiczny), motywowanie do podjęcia aktywizacji 
zawodowej i podnoszenia kwalifikacji, motywowanie do nabywania dodatkowych umiejętności, 
motywowanie do zdobywania kompetencji rodzicielskich (lub poprawy pełnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczych). Klienci otrzymują wsparcie w takich zagadnieniach jak m.in. prawidłowa opieka 
nad dziećmi, właściwe żywienie dziecka, odpowiednia komunikacja z dzieckiem (z uwzględnieniem 
szacunku wobec dziecka). 

Asystenci zachęcają rodziców do dbania o edukację 
szkolną, monitorowanie ocen, kontakt ze szkołą, pomoc w 
nauce. Kolejnym obszarem działań asystenta jest 
sytuacja zdrowotna rodziny - zwracanie uwagi na 
niepokojące objawy zachowania oraz kierowanie do 
specjalistów. Asystenci wspierają podopiecznych w 
trakcie wizyt w poradniach, w kontaktach ze szkołą, 
urzędach (jeśli zachodzi potrzeba). Ponadto asystenci 
p o z o s t a j ą w k o n t a k c i e z e ś r o d o w i s k i e m 
skoncentrowanym na działaniach na rzecz rodzin – 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, z  kuratorami Sądu Rejonowego, 
Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny).  

W swojej pracy asystenci opracowują Plan Pomocy Rodzinie wraz z rodziną oraz przedstawiają opinię 
o rodzinach innym instytucjom. Systematycznie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez 
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny (w ramach Oceny Sytuacji Dziecka). 

W 2020 r. pomocy  
w formie wsparcia asystenta 

rodziny udzielono 29 
rodzinom,  

w tym 54 dzieciom.
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Charakterystyka rodzin: 

➢ 3 rodziny z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej (8 dzieci), w tym 2 rodziny  
z których 3 dzieci jest umieszczone w pieczy instytucjonalnej, a 3 dzieci pozostaje  
w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 

➢ 26 rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze (46 dzieci). 

Rodziny zastępcze, opłaty za domy dziecka 

W 2020 r. na opłaty za pobyt 40 dzieci w 24 rodzinach zastępczych wydano kwotę 229.099,78 zł, 
natomiast na pobyt 7 dzieci w domach dziecka przeznaczono środki w wysokości 246.466,80 zł. 
Zgodnie z ustawą, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach w wysokości 10%, 30% lub 
50% w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Zakupy dla osób objętych kwarantanną 
Środki zostały przeznaczone na zrobienie zakupów artykułów żywnościowych dla osób 
przebywających na kwarantannie. Wydano ogółem  1.847,72 zł 

Program „Opieka 75+”- edycja 2020 
W ramach usług opiekuńczych w 2020r. realizowano program „Opieka 75+”. W ramach programu  
zrealizowano 5.692 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki u osób powyżej 
75 roku życia. Na realizację programu tj. wynagrodzenia opiekunek wydano 97.576,00 zł  ze środków 
otrzymanych z budżetu państwa. 

   

Programu „Wspieraj Seniora”  
Wydano ogółem   -         106.484,48 zł 
w tym: 
         płace i pochodne  73.784,38 zł 
         wydatki rzeczowe   32.700,10 zł 

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono termometry, pulsoksymetry, ciśnieniomierze  na kwotę 
8.038,40 zł oraz środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyny 
do dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni, na kwotę 24.661,70 zł. 

Projekt „Bezpieczny Dom”    
Wydano ogółem  32.083,38 zł             

Jest to projekt Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Społeczny „Bezpieczny Dom”. W ramach 
projektu zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, maseczki z filtrem FFP2, 
fartuchy, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni na kwotę 
17.574,31 zł oraz następujący sprzęt: defibrylator, torbę medyczną wraz z wyposażeniem, 
oczyszczacze powietrza, termometry elektroniczne, ciśnieniomierze, kozetkę lekarską, parawan 
medyczny na kwotę: 14.509,07 zł. Zakupione środki i sprzęt zostały przeznaczone na potrzeby  i do 
wykorzystania na Noclegowni. 

Modernizacja siedziby MOPS 
W ramach przygotowania siedziby MOPS do obsługi mieszkańców Zakopanego w warunkach 
pandemii uruchomiono w hollu MOPS punkt informacyjny a następnie zamówiono i zainstalowano na 
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7  stanowiskach obsługi szyby oddzielające pracownika od osoby obsługiwanej, zakupiono 
i zainstalowano automat do dezynfekcji rąk. 

Środki ochrony osobistej dla zakopiańskich służb 
Wydano ogółem 37.399,00 zł. W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki 
i  rękawice jednorazowe na kwotę 9.572,00zł oraz generatory ozonu i lampy antywirusowe UV 
na kwotę 27.827,00zł. W ramach wymienionych zakupów, 2 generatory ozonu zostały przekazane 
do  użytkowania do Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Zakopane - Olcza, 2 generatory ozonu 
są wykorzystywane w Noclegowni, natomiast 2 generatory są wykorzystywane w siedzibie MOPS 
Zakopane. Lampy antywirusowe UV są zainstalowane na świetlicy Noclegowni (2 szt) oraz 
są ustawione w pomieszczeniach obsługi MOPS Zakopane (4 szt). 

Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020 
Z Funduszu Solidarnościowego wydano ogółem 33.948,00 zł. w ramach programu zrealizowano 
ok.  1.656 godzin usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki u osób niepełnosprawnych 
poniżej 75 lat. Na realizację programu tj. wynagrodzenia opiekunek wydano 33.948,00 zł  ze środków 
otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego. 

KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 
MOPS Zakopane uczestniczył w projekcie, który był realizowany w formule partnerskiej przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Katowicach, Opolu i Łodzi w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa, Efektywne polityki publiczne na rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu było 
zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 
społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa. 

Cel główny zostanie osiągnięty przez wypracowanie i testowanie modelu kooperacji w 30 gminach 
(powyżej 20 tys. mieszkańców) i 20 powiatach na terenie 4 województw: małopolskiego, śląskiego, 
opolskiego i łódzkiego, w tym 5 gmin i 5 powiatów z terenu Małopolski. Wypracowywany model 
obejmował poziom współpracy międzyinstytucjonalnej, współpracy między pracownikiem socjalnym 
a pracownikami innych instytucji oraz między pracownikiem socjalnym a klientem. Ponadto, w każdej 
z gmin wsparciem zgodnym z założeniami wypracowanego w ramach projektu modelu objęto od 5 do 
10 osób/rodzin.  
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W ramach projektu zrealizowano wsparcie edukacyjne kadr systemu pomocy i  integracji społecznej 
oraz podmiotów innych polityk sektorowych, w szczególności w formie konferencji edukacyjnych, 
szkoleń i  warsztatów, spotkań konsultacyjnych i edukacyjnych, coachingu dla pracowników 
socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz wsparcia animatora moderatora w zawiązywaniu 
i  funkcjonowaniu partnerskich zespołów kooperacyjnych. Projekt był realizowany do 31.03.2021 r. 
Na terenie miasta Zakopane uczestniczy w nim wspólnie z MOPS Zakopane 8 instytucji i jednostek 
organizacyjnych (z obszaru pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony 
zdrowia). 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
W ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakopane z Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej mieszkańcy spełniające określone kryterium dochodowe mogą korzystać z nieodpłatnej 
żywności dostarczanej w ramach tego programu. Każdy z zakwalifikowanych mieszkańców ma prawo 
otrzymać paczkę żywnościową o wadze około 50 kg na jedną osobę w rodzinie. W 2020 roku 
przygotowano i wydano 1550 takich paczek (około 90 ton żywności).  

 Na liście znalazły się takie produkty jak: cukier,  olej, kasza gryczana, ryż, makaron, konserwy mięsne 
(szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy), groszek z marchewką, fasola biała 
konserwowa, buraczki, powidła śliwkowe, herbatniki maślane, koncentrat pomidorowy, mleko UHT, 
sok jabłkowy, ser żółty gouda, filet z makreli, gołąbki w sosie pomidorowym). Żywność została 
dowieziona transportem CARITAS, natomiast organizacją dystrybucji i samą dystrybucją zajęli się 
pracownicy socjalni MOPS Zakopane. 

Wolontariat  
W 2020 roku w sposób szczególny była rozwijana idea wolontariatu. W szczególności miało to 
związek z akcją pt. Seniorze zostań w domu – która rozpoczęła się w marcu 2020r. Celem akcji było 
zachęcenie seniorów do pozostania w domu i zaproponowanie im wsparcia w postaci możliwości 
zrobienia zakupów, załatwienia drobnych codziennych spraw bez konieczności wychodzenia 
w  domu., tak aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem. W akcji uczestniczyli harcerze 
ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. 

Ogółem w ramach wolontariatu współpracowało z MOPS Zakopane ogółem 80 wolontariuszy przy 
czym 20 osób to byli przedstawiciele ZHR, natomiast 60 wolontariuszy to uczniowie Zespołu Szkół 
Hotelarskich w Zakopanem. Część wolontariuszy było zaangażowanych w pomoc seniorom 
natomiast część wolontariuszy (szczególnie z Zakopiańskiego Hotelarza) zaangażowało się także 
w zdalną pomoc przy nauce uczniów młodszych klas szkół podstawowych.  

118



PROMOCJA
 I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

119



KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PROMOCJA 2020R. 
Portal internetowy zakopane.pl 
Łączy funkcje turystyczne i miejskie. Składa się z dwóch stref „DLA TURYSTÓW” i „DLA 
MIESZKAŃCÓW”. Dodatkowo jego ważnymi elementami są „BAZA WYDARZEŃ” i „BAZA 
NOCLEGOWA”. Strona jest cały czas aktualizowana, rozwijana i wzbogacana o nowe treści.   

Na portalu miasta w 2020 roku zamieszczonych zostało ponad 1000 aktualności i ogłoszeń. 
Zapowiedzi wydarzeń zamieszczane były osobno w Bazie Wydarzeń. 

Biuletyn Informacji Publicznej bip.zakopane.eu 

W Biuletynie na bieżąco zamieszczane były ogłoszenia, zarządzenia, uchwały i inne dokumenty 
wszystkich wydziałów UMZ oraz ZCK. Łącznie blisko 700 informacji. 

Media społecznościowe: 

W 2020r. zamieszczonych zostało 100 materiałów filmowych, w tym 47 odcinków programu „Pod 
Tatrami. Zakopane, Zakopane…” oraz wszystkie nagrania sesji Rady Miasta Zakopane. 

PORTAL UŻYTKOWNICY ODSŁONY

ZAKOPANE.PL 651 tys.  
(wzrost o 339 tys. w ciągu roku)

2,1 mln  
(wzrost o 800 tys. w ciągu roku)

BIP
UŻYTKOWNICY ODSŁONY

39 tys. 295 tys.

FACEBOOK 
Zakopane

POLUBIENIA – stan na 31.12.2020 ZASIĘG

74.733 użytkowników  
(wzrost o 1.900 w ciągu roku)

maks. 54 tys. użytkowników 
średnio 15 tys. użytkowników

1,8 mln odbiorców, 151% więcej w porównaniu z 2019 r. 
Filmy: wyświetlone 279,3 tys. minut

FACEBOOK 
Zakopane dla 
mieszkańców

POLUBIENIA – stan na 31.12.2020 ZASIĘG

2.129 użytkowników  
(wzrost o 1.661 w ciągu roku)

maks. 31,5 tys. użytkowników 
średnio 3 tys. użytkowników

182,2 tys. odbiorców, 371% w porównaniu z 2019 r. 
Filmy: wyświetlone 17,3 tys. minut

YOUTUBE
WYŚWIETLENIA CZAS OGLĄDANIA

37,8 tys. 3,6 tys. godzin

INSTAGRAM
OBSERWUJĄCY

23 tys. 
(wzrost o 3 tys. w ciągu roku)
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Totem (infokiosk) 
Od lipca 2018r. przed Urzędem Miasta umieszczony 
jest infokiosk z dotykowym wyświetlaczem 
prezentujący informacje dla mieszkańców i turystów, 
m.in. zapowiedzi imprez, materiały promocyjne 
(plakaty, spoty), bazę wydarzeń , informacje 
praktyczne, mapę miasta.  

Informator dla Mieszkańców Miasta ZAKOPANE.PL  
W 2020r. ukazały się dwa wydania informatora 
poświęconego najważniejszym sprawom miasta z  dziedziny inwestycji, kultury, sportu, edukacji 
i  ochrony środowiska. Wydawnictwo poświęcone jest także bieżącym wydarzeniom, ważnym 
jubileuszom, działalności Rady Miasta i poradom dla mieszkańców. Do jednego wydania załączony 
został „Raport o Stanie Miasta za rok 2019”. Wydawany w nakładzie 8 tys. egzemplarzy informator 
jest kolportowany w zakopiańskich instytucjach, sklepach, restauracjach, a część nakładu trafia 
bezpośrednio do mieszkańców. Ponadto w wersji elektronicznej informator zamieszczany jest na 
portalu Zakopane.pl. 

Ulotki dla mieszkańców  
dołączane co miesiąc do rachunków za wodę przez spółkę SEWiK (maj – ulotka dot. COVID19 
i działań miasta związanych z epidemią, od lipca ulotki z najważniejszymi bieżącymi informacjami dla 
mieszkańców). 

Program „Pod Tatrami. Zakopane, Zakopane…” TVP3 Kraków 
W 2020r. kontynowania była kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca działalności samorządu. 
Realizowane cotygodniowo odcinki programu emitowane były na antenie TVP Kraków, 
ogólnopolskiej TVP3 oraz TVP Polonia. Program realizowany był w sprawdzonej formule reportaży 
oraz odcinków z udziałem prowadzącej Hanki Wójciak. Odcinki na bieżąco są zamieszczane na kanale 
YouTube Urzędu Miasta Zakopane. Biuro pełni nadzór merytoryczny nad programem, który porusza 
bieżące tematy kulturalne, sportowe, inwestycyjne i społeczne. W 2020r. zrealizowane zostały 
42 odcinki programu. 

Materiały promocyjne i informacyjne w lokalnych mediach 
Ogłoszenia i komunikaty w 2020r. zamieszczane były regularnie w lokalnych mediach: Gazeta 
Krakowska, Góral Info, Radio Alex, portal Podhale24.  

Kontakty z mediami 
Biuro w 2020r. przygotowało ponad 100 fotorelacji z wydarzeń oraz ponad 50 informacji 
prasowych dla mediów lokalnych i ogólnopolskich. Również na bieżąco mailowo i telefonicznie 
codziennie udzielało informacji dziennikarzom, udostępniało potrzebne materiały, informowało 
o wydarzeniach, wydawało akredytacje, koordynowało udział przedstawicieli Miasta w programach 
telewizyjnych i radiowych oraz prowadziło monitoring mediów. Zorganizowało także 5 konferencji 
prasowych. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa działania te miały ograniczony charakter 
w stosunku do lat wcześniejszych. 

Biuro współpracowało również z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy obsłudze 
medialnej udziału Prezydenta Andrzeja Dudy w zawodach 12h Slalom Maraton (działania 
informacyjne i promocyjne, wydawanie akredytacji). 
 

Działania promocyjne służą promocji 
Miasta, wzmacnianiu marki Zakopanego, 

informowaniu o najważniejszych 
wydarzeniach i przedsięwzięciach oraz 

budowaniu społeczności związanej 
z miastem (turyści i mieszkańcy).
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Pozostałe ważniejsze działania promocyjne Urzędu Miasta Zakopane: 
• Kampania #SercemwZakopanem 
W związku z epidemią koronawirusa i wstrzymaniem ruchu turystycznego Miasto Zakopane szybko 
dostosowało swoje działania promocyjne do tej szczególnej sytuacji i już początkiem kwietnia 
rozpoczęło kampanię, która była odpowiedzią na potrzeby turystów i przedsiębiorców z branży 
turystycznej. Działania te skupiły się ze zrozumiałych powodów w przestrzeni wirtualnej – na stronie 
internetowej Zakopane.pl oraz w mediach społecznościowych (FB, YouTube, Instagram). Były także 
komunikowane do mediów lokalnych i ogólnopolskich. Rozpoznawalnym znakiem kampanii stał się 
logotyp serca z napisem „Sercem w Zakopanem”. 
O szczegółach kampanii przeczytać można w rozdziale: „"DZIAŁANIA MIASTA ZAKOPANE W 
CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA”. 

• Wirtualny Dzień Dziecka. Na oficjalnym Facebooku Miasta Zakopane zamieszczane były krótkie 
filmiki, w których znane osoby – przedstawiciele różnych branż oraz środowisk z Zakopanego i nie 
tylko, składały życzenia dzieciom z okazji ich święta. Akcja cieszyła się ogromną popularnością - 
nadesłano ponad 40 filmików. 

• Przyznawanie wyróżnień: Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Zakopane i Partnerstwo Miasta 
Zakopane. W 2020 roku przyznano 36 Patronatów i 2 Partnerstwa. 

• Współpraca z miastami partnerskimi:  
Niestety, względy pandemiczne zminimalizowały współpracę z naszymi partnerami zagranicznymi 
do podtrzymywania kontaktów drogą elektroniczną. Jeszcze w lutym 2020 odbył się wyjazd do 
chorwackiej Opatii, gdzie burmistrz Leszek Dorula podpisał list intencyjny dotyczący nawiązania 
przyjacielskich kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Zakopiańskie biegaczki dołączyły do 
3. Biegu Kobiet Siegen we wrześniu 2020 (bieg został zorganizowany we wszystkich bliźniaczych 
miastach Siegen). 

• Koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane: 
Ze względów pandemicznych odbyła się tylko jedna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w marcu 
2020 r. Młodzieżowi radni wspomagali miasto w działaniach profilaktycznych (akcja na FB 
promująca noszenie maseczek) i pomocy osobom starszym wraz z harcerzami z Obwodu 
Tatrzańskiego. 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ZAKOPIAŃSKIEGO 
CENTRUM KULTURY 
Miniony rok 2020 postawił przed Zakopiańskim 
Centrum Kultury ambitne zadanie kontynuowania 
realizacji długoterminowych linii strategicznych 
założonych w jego statucie w nietypowej sytuacji 
pandemii. Priorytetem stało się poszukiwanie 
jeszcze szerszych możliwości podtrzymywania 
zainteresowania Zakopanem, i mimo utrudnień, 
dotarcia z jego ofertą kulturalną, turystyczną, 
architektoniczną i rekreacyjną do jak największego grona odbiorców. Stąd dynamiczny w tym roku 
rozwój promocji internetowej, opartej o nowoczesne narzędzia marketingowe i social media oraz 
poszerzanie i zacieśnianie współpracy z mediami tradycyjnymi (radio, telewizja, prasa), jak 
i partnerami zewnętrznymi. 
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Wszelkie podejmowane działania służyły budowaniu silnych, pozytywnych skojarzeń z marką 
Zakopane w świadomości odbiorców przekazu medialnego, jednocześnie ułatwiając im dotarcie do 
informacji o Mieście, aktualnych wydarzeniach przez nie organizowanych oraz atrakcjach 
kulturalnych, turystycznych i sportowych realizowanych w formule on-line i na żywo. 

DZIAŁANIA I PRODUKTY DLA ODBIORCÓW PRZESTRZENI WIRTUALNEJ 
Postęp technologiczny i cyfryzacja sprzyjają powstawaniu wielu różnych form komunikacji 
elektronicznej, która swoją atrakcyjnością przewyższa często tradycyjne formy medialnej. 
Wykorzystanie potencjału, jakie niosą strony internetowe, reklamy w wirtualnej rzeczywistości czy 
społeczności internetowe daje gwarancję bardzo wysokiej jakości przekazu, jego dostępności, a przy 
tym niezwykłej funkcjonalności, zwłaszcza w dobie pandemii. 

Zakopane.pl oraz uruchomiana w minionym roku strona 
festiwale.zakopane.pl stały się dzięki nowym 
rozwiązaniom i narzędziom jeszcze nowocześniejszymi, 
d o s t o s o w a ny m i d o i n d y w i d u a l ny c h w y m o g ó w 
i  oczekiwań odbiorcy platformami, bieżącym źródłem 
informacji o wydarzeniach i projektach realizowanych w 
przestrzeni Miasta. W porównaniu do roku ubiegłego 
wzrost oglądalności strony Zakopane.pl wzrósł z 1 300 
000 do 2 mln. 

Wzbogacenie wydarzeń o zastosowanie rozwiązań takich 
jak: wirtualne oprowadzanie, relacje w  formie filmów, relacje i streamingi na żywo, podcasty, 
fotoprezentacje i foldery elektroniczne uatrakcyjniło ich prezentację. 

Oddana do użytku strona festiwale.zakopane.pl, z całością przeniesionych treści związanych 
z projektami, rozwinęła się i zyskała nowe funkcjonalności. 

SOCIAL MEDIA 
Media społecznościowe to już nie tylko komunikator, to poważne źródło informacji z ogromnym 
potencjałem medialnym. Zakopiańskie Centrum Kultury posiada na nim konta dedykowane Miejskiej 
Galerii Sztuki oraz willi Czerwony Dwór oraz niektórym wydarzeniom, m.in. Pucharowi Zakopanego 
w narciarstwie alpejskim, Przeglądowi Filmów o Sztuce, Wiośnie Jazzowej, Kulturalnemu Placu 
Niepodległości oraz Targowi Maślanemu. 

Facebooka Miasta Zakopanego obserwuje prawie 75 tyś. użytkowników. W każdym tygodniu 
aktywizowaliśmy poprzez lajki czy komentarze ponad 5 tyś osób, docierając w ten sposób 
tygodniowo do ponad 38 tyś osób. 

Dodatkowo niektóre z wydarzeń, jak również nasze instytucje - Miejska Galeria Sztuki oraz Centrum 
Kultury Rodzimej w Willi Czerwony Dwór – posiadają konta INSTAGRAM, na którym na bieżąco, 
w  lekkiej, przyjaznej odbiorcy formie pojawiały się przykuwające uwagę relacje z ich działalności, 
zaproszenia na wydarzenia, ciekawostki i migawki z wystaw. 

Obecnie oficjalny profil Zakopanego na Instagramie w ciągu tygodnia generuje wartość prawie 
98 tysięcy wyświetleń. Obserwuje go prawe 23 TYSIĄCE OSÓB, a posty, relacje i filmy zamieszczone 
na koncie docierają tygodniowo do ok 15,5 TYŚ ODBIORCÓW. 

Aktywnie wykorzystywaliśmy również kanały YOUTUBE Zakopiańskiego Centrum Kultury, Centrum 
Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór oraz Miejskiej Galerii Sztuki, publikując na nich spoty, 
relacje z wydarzeń, reportaże, w tym kilkumiesięczny projekt związany z obchodami stulecia urodzin 
papieża Polaka „Zakopane czyta Jana Pawła II”, gdzie znani zakopiańczycy odczytywali fragmenty 

Portal Zakopane.pl jako nośnik  
ofert z zakresu kultury,  

turystyki, rekreacji  
Miasta Zakopane 

 
Liczba publikacji: 436 
Dotarcie: 1 200 000
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jego kazań, wygłaszanych w czasie 
licznych pielgrzymek po Polsce. W 
t r o s c e o n i e p e łn o s p r a w n y c h 
odbiorców wszystkie publikowane 
m a t e r i a ł y o p a t r y w a n e b y ł y 
transkrypcją dla niesłyszących. 

W raportowanym okresie na You Tube: 
Zakopiańskiego Centrum Kultury, 
Centrum Kultury Rodzimej w willi 
Czerwony Dwór oraz Miejskiej Galerii 
S z t u k i p o j a w i ł y s i ę ł ą c z n i e 
1 4 3  M A T E R I A ŁY F I L M O W E , 
generując 10 700 WYŚWIETLEŃ. 

INFORMATOR ZAKOPANE.PL - INTERAKTYWNE CZASOPISMO ELEKTRONICZNE 

Poszukując nowych obszarów i odbiorców nasz popularny produkt, jakim jest INFORMATOR 
MIEJSKI ZAKOPANE.PL oraz pozostałe wydawnictwa takie jak foldery ewoluowały w stronę 
interaktywnych czasopism elektronicznych, stając się w ten sposób dzięki światowej platformie 
ISSUU wydawnictwami dostępnym dla każdego w każdym zakątku naszego globu. 

Dzięki użytej aplikacji ISSUU udało nam się uzyskać efekt pełnej dostępności treści zawartych 
w  Informatorze poprzez wbudowanie w tekst aktywnych linków, przenoszących na stronę 
rekomendowanego wydarzenia lub instytucji. Uatrakcyjnieniem odbioru treści oraz jej dopełnieniem 
jest również możliwość pomieszczania aktywnych okien z materiałami filmowymi. 

Dzięki narzędziom aplikacji ISSUU stworzyliśmy różne tematycznie prezentacje, nawiązujące do 
artykułów zamieszczonych w informatorze. 
Materiały te – w wersji na komputer oraz 
telefon komórko-wy - publikowane były na 
forach społecznościowych, udostępniane 
wśród osób 

zainteresowanych ww. tematyką, ukazywały 
się na profilach społecznościowych Miasta, 
na stronie Zakopane.pl, na portalach 
naszych partnerów, lokalnych mediów oraz 
na stronach instytucji promujących walory 
turystyczne i kulturowe Województwa 
M a ł o p o l s k i e g o m . i n . n a s t r o n i e 
visitmalopolska.pl. 

Wersję online miesięcznika promowaliśmy także poprzez media naszych partnerów i szereg 
instytucji m.in. portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, 
Instytut Adama Mickiewicza, portal Małopolska to go, Małopolski Instytut Kultury, Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich czy Bibliotekę Kraków. 
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Kolorem niebieskim zaznaczono aktywnych odbiorców Informatora zakopane.pl. 

Nieograniczony zasięg dotarcia czasopisma, jaki uzyskaliśmy dzięki wprowadzeniu wersji 
elektronicznej to też szeroka możliwość promocji nie tylko dla Instytucji miejskich, ale i dla 
wszystkich partnerów, z jakimi współpracujemy przy redakcji Informatora Zakopane.pl i jakich 
wydarzenia i aktywności komunikujemy na jego łamach. To ponad 100 Instytucji i przedsiębiorstw. 

CODZIENNIK ZAKOPIAŃSKI 

CODZIENNIK ZAKOPIAŃSKI to zupełnie nowy projekt, 
stworzony przez Zakopiańskie Centrum Kultury od podstaw. 

Idei jego powstania przyświecał cel poznawania tak bliskiego 
dla wszystkich miejsca, jakim jest Zakopane, odkrywania go 
na nowo. W tej propozycji online każdego dnia pojawiał się 
krótki artykuł, zgłębiający tematykę miasta pod Giewontem, 
podejmujący tematy bliskie i ważne dla Zakopanego. 
Opowiadaliśmy o jego historii i kulturze, również tej rodzimej, 
zapraszaliśmy do zapoznania się z jego szeroką ofertą 
turystyczną. Tematy zgromadziliśmy w pięciu blokach: 
poniedziałkowej „Historii jakiej nie znacie”, wtorkowych 
„Wiadomości turystycznych”, dostępnej w środy „Naszej 
kultury”, „Czwartków literackich” oraz piątkowej „Kultury 
rodzimej”. 

W promocji Codziennika wykorzystaliśmy całkiem nowe 
możliwości oferowane nam przez Internet i social media. 
Stworzyliśmy dzięki aplikacji Canva grafiki na potrzeby prezentacji, wpisów w mediach 
społecznościowych, okładek dla profili czy zaproszeń do zapoznania się z publikowanymi przez nas 
codziennie artykułami. Grafiki te publikowane na forach społecznościowych, udostępniane wśród 
osób zainte-resowanych ww. tematyką, pojawiały się na profilach społecznościowych Miasta, na 
stronie Zakopane.pl, na portalach naszych partnerów, lokalnych mediów oraz na stronach instytucji 
promujących walory turystyczne i  kulturowe Województwa Małopolskiego m.in. na stronie 
visitmalopolska.pl. Zapowiedź projektu pojawiła się również na antenach Polskiego Radia, zyskując 
ogólnopolski zasięg. 
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MAPY PANORAMICZNE 360 

W 2020 roku Zakopiańskie Centrum Kultury, mając na celu podniesienie poziomu informacji 
o  mieście oraz rozwój narzędzi wspomagających obsługę ruchu turystycznego, pracowało nad 
stworzeniem kompleksowego, czytelnego i łatwego w obsłudze nowoczesnego przewodnika, z jeden 
strony będącego skarbnicą informacji o naszym mieście, a z drugiej strony produktem 
satysfakcjonują-cym marketingowo dla przedsiębiorców, dotkniętych konsekwencjami 
przedłużające-go się lockdownu. 

Niewątpliwie takim właśnie projektem 
są zaimplementowane na stronie 
www.zakopane.pl wirtualne mapy 
panoramiczne 360 stopni pozwalające w 
u n i k a l n y s p o s ó b z a p o z n a ć s i ę 
z  kompleksową ofertą Zakopanego. 
P r o j e k t o b e j m u j e w i z u a l i z a c j e 
z  naniesionymi miejscami użyteczności 
publicznej ,nie zapominając przy tym 
o  zaprezentowaniu bogatej oferty 
ko m e r c y j n e j p r o w a d z o n e j p r z e z 
zakopiańskich przedsiębiorców na 
terenie naszego miasta. 

Projekt został zrealizowany dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii bazującej na wysokiej 
klasy zdjęciach wykonanych z pokładów dronów. Jest to pierwszy tak nowoczesny przewodnik 
odpowiadający i spełniający potrzeby turystów oraz mieszkańców. Produkt dostępny jest także na 
ogónopolskim portalu visitpoland.online. pl. 

SZLAKIEM LITERATÓW I MUZYKÓW. TRASY SPACEROWE W WERSJI ONLINE 
W 2019 roku na zakopiańskim rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja pt. „Spacerem po 
Zakopanem – szlakiem literatów i muzyków.” wydana 
przez Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury.  
W 2020 roku dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy 
Miastem Zakopane, Zakopiańskim Centrum Kultury, 
a  Małopolskim Instytutem Kultury, na podstawie tej 
właśnie publikacji opracowana została wirtualna trasa 
turystyczna dostępna poprzez platformę - Małopolska To 
Go. Przewodnik funkcjonuje nie tylko w wydaniu 
papierowym oraz online, dodatkową jego atrakcją jest 
wersja audio w formie e-booka dostępna w serwisie 
Storytel. 

NEWSLETTER 
Dla osób ściśle zainteresowanych najświeższymi wiadomościami z życia Miasta i jego ofertą, 
tworzyliśmy newsletter, który był wysyłany na adres e-mail odbiorcy co najmniej raz na tydzień. Baza 
liczy już sobie prawie 3 000 użytkowników. Każda z zapowiedzi linkowała do strony 
www.zakopane.pl z poszerzonymi informacjami o danej aktywności. Komunikowaliśmy nie tylko 
projekty instytucji miejskich - ale wychodząc naprzeciw potrzebom naszych partnerów - pełną bazę 
wydarzeń. 
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UNIKALNE PRODUKTY I GADŻETY MARKETINGOWE 
Jesienią Zakopiańskie Centrum Kultury, prócz realizacji 
bieżących zadań promocji Miasta Zakopane, skupiło swe 
działania na wykreowaniu unikalnych produktów 
wspierających inicjatywy miejskie. Przykładem takich 
działań był projekt pod nazwą „Stacja Zakopane”, związany 
z rewitalizacją dworca PKP i stworzeniem Zakopiańskiego 
Centrum Komunikacyjnego. Na potrzeby promocji 
projektu stworzony został wyróżniający się estetyką 
logotyp i  layout, wyprodukowany kalendarz trójdzielny 
oraz pakiet dedykowanych „Stacji Zakopane” gadżetów 
reklamowych (pocztówek, toreb, opasek). 

Jak co roku opracowaliśmy również i wyprodukowaliśmy 
kalendarz książkowy oraz kalendarz trójdzielny 2021. Na potrzeby towarzyszącej Wiośnie Kultury 
konferencji dla mediów, promującej planowane na miesiące marzec – maj wydarzenia miejskie, 
przygotowaliśmy profesjonalne pakiety prasowe, notatniki, naklejki oraz słodycze z logotypem 
projektu. Na Boże Narodzenie Zakopiańskie Centrum Kultury zaproponowało natomiast kolekcję 
nastrojowych kartek świątecznych z reprodukcjami akwarel Zenona Remiego. 

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - DZIAŁANIA W OBSZARZE OBSŁUGI RUCHU 
TURYSTYCZNEGO I PROMOCJI AKTYWNOŚCI MIEJSKICH WŚRÓD TURYSTÓW 

Zakopiańskie Centrum Kultury, realizując swoje statutowe zadania w zakresie obsługi ruchu 
turystycznego, zmuszone sytuacją ogłoszonego w 2020r. stanu pandemii i wprowadzonymi 
obostrzeniami sanitarnymi, przystosowało się do obowiązujących wytycznych. Do marca 
i  od  czerwca 2020r. prowadziło całoroczne punkty informacji turystycznej – przy ul. Kościeliskiej 
7 (punkt działający w ramach projektu „MSIT”) i ul. Kościuszki 17 oraz punkt przy ul. Chałubińskiego 
(punkt wydzierżawiony podmiotowi zewnętrznemu, który w ramach swoich usług prowadzi 
sezonową informację).W okresach zwiększonego natężenia ruchu turystycznego (styczeń, luty oraz 
lipiec, sierpień) wydłużyliśmy, jak co roku, dostępność punktów całorocznych, tak by były w sezonie 
do dyspozycji turystów 7 dni w tygodniu. W okresie wiosennym (marzec-maj), w którym 
obowiązywał całkowity lockdown, co ograniczyło ruch turystyczny, punkty informacji nie prowadziły 
obsługi bezpośredniej, pozostając do dyspozycji turystów i mieszkań-ców, poprzez świadczenie usług 
drogą telefoniczną i mailową. 

W r a m a c h d z i a ła l n ośc i , P u n k t y I n f o r m a c j i 
Turystycznej, prowadziły również sprzedaż map, 
przewodników turystycznych, drobnych gadżetów 
promocyjnych, publikacji książkowych, biletów na 
miejską komunikację, a  w prowadzonej w punkcie 
MSIT galerii ”Gazduś” - sprzedaż prac artystycznych 
oraz rękodzieła podhalańskich twórców. 

Rokrocznie na podstawie analizy wyników z badania 
r y n k u , d o s t o s o w u j e my n a s z e d z i a ła n i a d o 
preferowanych oczekiwań turystów, gdzie główny 
akcent pada na szeroko rozumiany wypoczynek, 
zwiedzanie zabytków czy aktywną turystykę . 
Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy bezpłatne materiały promocyjne, które dystrybuujemy poprzez 
punkty informacji, m.in.: mapy Zakopanego w  wersji letniej i zimowej z opisem atrakcji, ulotki 
tematyczne promujące wydarzenia oraz miejsca, miesięcznik „zakopane.pl".  Pozyskaliśmy również 
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materiały z UMWM w ramach projektu MSIT, w  różnych językach, dedykowane różnym grupom 
odbiorców, opisujące i rekomendujące atrakcje Małopolski i Zakopanego 

Duży nacisk położyliśmy na działania on-line tworząc wersję elektroniczną miesięcznika „Informator 
Zakopane.pl”, publikując artykuły o tematyce turystycznej w „Codzienniku Zakopiańskim” na stronie 

www.zakopane.pl, rekomendujące ciekawe, mniej 
p o p u l a r n e m i e j s c a i s z l a k i , o d p o w i e d n i e 
do odwiedzenia w pandemii. 

Przygotowaliśmy materiał do własnego badania rynku, 
pod względem ilościowym i jakościowym dla miasta 
Zakopane, prowadziliśmy ponadto wspólną promocję 
wraz z MOT, na stronie www.visitmalopolska.pl 
wszelkich działań zachęcających turystów do powrotu 
po lockdownie („Sercem w Zakopanem”, „Małopolska 
poczeka” ). 

Współpracowaliśmy z wieloma podmiotami m.in. 
z  Urzędem Marszałkowskim w ramach realizacji projektu MSIT, który kontynuujemy od 2011 r., 
Małopolską Organizacją Turystyczną (współpraca w  zakresie różnego rodzaju działań 
promocyjnych, przede wszystkim przy aktualizacji materiałów drukowanych, strony www. 
visitmalopolska.pl, pomoc przy badaniu ruchu tury-stycznego) Polską Organizacją Turystyczną, 
zakopiańskimi biurami turystycznymi, TPN (punkty IT uczestniczą od 2015 r. w projekcie „Gotowi 
w góry”), instytucjami kultury w zakresie wymiany materia-łów promocyjnych i informacyjnych. 

Rok 2020 w Zakopanem, pod względem ilości odwiedzających turystów, był z oczywistych względów 
inny niż lata ubiegłe. Frekwencja uzależniona była jednak od możliwości jakie dawały wprowadzane 
obostrzenia. Po długim okresie wiosennej przerwy, podczas której skoncentrowaliśmy nasze 
działania w sieci, sezon letni okazał się udany. Potwierdzają to statystyki sprzedaży biletów do TPN. 
Wynika z nich, ze lipiec i sierpień tylko w niewielkim stopniu odbiegał od roku poprzedniego, 
a  ciekawostką jest fakt, że wrzesień nawet przewyższał o blisko 100 tys analogiczny miesiąc roku 
2019. Łącznie sprzedaż biletów w 2020r. utrzymała się na zbliżonym do 2019r. poziomie - ok.3,3 mln. 
Zwrócić należy jednak uwagę, że poza okresem sezonu letniego, średnia długość po-bytu pod Tatrami 
była zdecydowanie krótsza, z przewagą jednodniowych przyjazdów. Były również okresy 
całkowitego zamknięcia ruchu turystycznego. Na podstawie danych GUS dla całej branży w Polsce  
szacuje się ,że w 2020r. ilość świadczonych usług noclegowych spadła, w zależności od okresu roku, 
od 50% do ponad 70%. 

Mimo tak niesprzyjających okoliczności, oba punkty MSIT i CIT obsłużyły bezpośrednio w sezonie 
zimowym (styczeń, luty) oraz w sezonie letnim (od czerwca do września) ok. 30 tys. turystów. 
Zaobserwowaliśmy również zwiększone zapotrzebowanie na informację telefoniczną i mailową. 
 
ZAKOPIAŃSKIE SEZONY I ICH WYDARZENIA 
Zakopiańskie Centrum Kultury, skupiając się na realizacji 
celów statutowych, w 2020 roku z sukcesem 
kontynuowało również praktyki z zakresu promocji i 
organizacji wydarzeń, realizowało zadania takie jak 
promocja czterech sezonów, poszerzyło aktywności 
związane z PR i współpracą z dziennikarzami, podjęło 
kolejne nowe inicjatywy wspierające promocję jak 
patronaty, partnerstwo i sponsoring. Zorganizowało, 
współorganizowało i wsparło działaniami promocyjnymi 
łącznie 44 projekty. 

Zaowocowało to wysokim dotarciem 
na poziomie 399 786 212, 

z publikacjami w ilości 9 368 oraz 
ekwiwalentem w wysokości  

35 599 292 zł

128



Zima obfitowała w imprezy sportowe, zaprosiliśmy do zmagań w VII edycji Pucharu Zakopanego 
w Narciarstwie Alpejskim, zabawy w IX odsłonie FIS World Snow Day, czy wsparcia sportowców 
z niepełnosprawnością w 12h Slalom Maratonie. Po intensywnym sezonie zimowym, obfitującym 
w różnorodne, głównie sportowe wydarzenia powitaliśmy wiosnę bogatą ofertą kulturalną. Niestety, 
pandemia wymusiła rewizję kalendarza wiosennych wydarzeń, a także inne podejście do promocji 
Miasta. Kwiecień oraz maj były miesiącami bardzo nietypowymi, które pokazały jak ważną rolę 
odgrywa w przekazie informacji wirtualna przestrzeń. 

Latem natomiast, stosując się do obostrzeń Covid–19 oraz do zaleceń GIS, Miasto Za-kopane 
zorganizowało dwa sztandarowe wydarzenia cykliczne tj. Zakopiański Festiwal Literacki oraz 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich odbywający się pod hasłem Górale Świata 
Sercem w Zakopanem. Jesień natomiast to czas poświęcony projektom związanym z Miastem 
Zakopane oraz wystawom w jednostkach ZCK – Miejskiej Galerii Sztuki i Centrum Kultury 
Rodzimej w willi Czerwony Dwór, jak również intensywnym pracom nad projektami dedykowanymi 
przestrzeni wirtualnej. 

AKTYWNOŚCI W LICZBACH 
Dane na podstawie Instytutu Monitorowanie Mediów. 

Organizowane, współorganizowane i wspierane działaniami promocyjnymi przez ZCK wydarzenia 
objęte monitoringiem mediów w okresie styczeń – grudzień 2020: 

44 projekty, z ilością publikacji 9 368 

Liczba publikacji z podziałem na media 

- AVE (ekwiwalent reklamowy) 35 599 292 wartość w PLN 
- dotarcie łącznie do 399 786 212 odbiorców 

Pomimo zdecydowanie mniejszej ilości organizowanych wydarzeń widać tendencję wzrostową 
w ekwiwalencie, ilości publikacji i dotarciu w stosunku do roku 2019. Zawdzięczamy to intensywnej 
współpracy z mediami – telewizją (m.in. TVP Info, TVP 

Kultura, TVP 3 Kraków, TVP 3 Katowice), Programami Polskiego Radia, Radiem Kraków, 
tygodnikami (m.in. Co jest grane, Gość Niedzielny, Niedziela, Tygodnik Podhalański), dziennikami 

prasa 427

tv 782

radio 686

portale 2475

blog 29

twitter 2435

facebook 2160

forum 87

foto 25

wideo 155

komentarze 107
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o  zasięgu ogólnopolskim jak Gazeta Wyborcza, Przegląd Sportowy oraz tytuły Polska Press 
z naciskiem na Dziennik Polski i Gazetę Krakowską), pismami branżowymi (Pismo folkowe) oraz 
portalami informacyjnymi m.in. Małopolska Online, 24tp, Głos24, Folk24.pl, Podhale24, Podhale 
Region, Watra.pl, Kultura Ludowa, Narty.pl, Góral.info, Zakopiec.info, etnosystem.pl. 
 

Na antenach Polskiego Radia, prócz zapowiedzi i relacji 
z konkretnych wydarzeń i w trosce o stałe 
komunikowanie marki Zakopane, prezentowaliśmy 
materiały dotyczące naszego miasta i dostępnych w 
nich aktywności, zapraszając do jego odwiedzenia, gdy 
tylko będzie to możliwe. 
 
W maju na antenie TVP Kultura można było również 
śledzić zrealizowany przez Miasto Zakopane, Zakopiań-
skie Centrum Kultury i Telewizję Polską cykl 
programów poświęconych zabytkom i  architekturze 
Zakopanego „W Zakopiańskim Stylu”. 

Emisja programu wspierała akcję „Sercem w Zakopanem”, w którą bardzo aktywnie włączyło się 
Zakopiańskie Centrum Kultury, adaptując posiadane zasoby filmowe na potrzeby kampanii (spoty 
„Sercem w Zakopanem”), opatrując wszystkie materiały promocyjne logiem serca, komunikując hasło 
na łamach Informatora Zako-pane.pl oraz poprzez kanały promocyjne, uzyskując także duże 
wsparcie tej komunikacji od patronów i partnerów medialnych. 

Każdemu ze wspieranych przez ZCK wydarzeń i projektów towarzyszyły materiały promocyjne 
w  postaci plakatów, zaproszeń, broszur – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zadbaliśmy 
o wysoką jakość i unikalność wizualną tych materiałów, zlecając ich oprawę uznanym grafikom. Aby 
w  pełni komunikować wydarzenia w przestrzeni miasta i przyciągnąć uwagę potencjalnych 
odbiorców oferty korzystaliśmy z nośników reklamy zewnętrznej w postaci citylightów, roll-upów, 
flag, nośników wielkoformatowych i instalacji przestrzennych oraz floorstickerów, którymi 
obrandowaliśmy główne ulice miasta. 

Dzięki tym projektom, pomimo pandemii, udało nam się podtrzymać i rozszerzyć zainteresowanie 
Zakopanem, w kraju i za granicą. Prowadzona przez nas kampania zmieniła swój charakter, 
ewoluowała, dostosowując się bieżącej sytuacji pandemicznej. 

Mimo mniejsze liczby projektów  
w stosunku do roku 2019, widać  

tendencję wzrostową w ilości 
 publikacji i dotarciu.
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MAJĄTEK MIASTA ZAKOPANE 
UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH WG STANU NA  DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

Gmina Miasto Zakopane posiada udziały i akcje w sześciu niżej wymienionych spółkach: 

I. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w Bańskiej Niżnej. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w tej spółce 105.625 akcji 
o wartości 10.562.500,- PLN. Ilość akcji i wartość na koniec 2020 roku pozostały bez zmian. 

II. „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem. 

Stan udziałów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił  65.815.000,-PLN.  Zarządzeniem nr 197/2020 
z dnia 16.10.2021 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Miasto Zakopane objęła 300 
nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy na łączną kwotę 300 000,00 zł oraz 
zarządzeniem nr 232/2020 z dn.19.11.2021  w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina 
Miasto Zakopane objęła 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy na łączną 
kwotę 200 000,00 zł.  Stan i wartość na koniec 2020 zwiększył się do 66.315.000,- PLN . 

III. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem. 
  
Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiadała w spółce 9.625 udziałów o wartości 5.775.000,- PLN. 
Stan i wartość udziałów na koniec 2020 roku nie zmieniły się. 

IV. Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY z siedzibą  w Zakopanem. 

Ilość akcji na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zmieniła się w stosunku do 2019 roku i przedstawia się 
następująco: Gmina posiada 209.296 akcji o wartości: 20.929.600,- PLN, tj. 100 % 

V. Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasto Zakopane posiadała w spółce 6.875 udziałów 
o wartości 3.437.500,- PLN. Stan ten i wartość udziałów na koniec 2020 roku nie zmieniły się. 

VI. Spółka pn. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem. 

Gmina Miasto Zakopane posiadała na koniec 2019 roku 3.250 akcji o wartości 325.000,- PLN. Stan 
taki utrzymał się na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

Łącznie we wszystkich wyżej wymienionych spółkach na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto 
Zakopane posiada 400.986  udziałów i akcji o wartości 107.344.600,- PLN. 

UDZIAŁY I AKCJE GMINY MIASTA ZAKOPANE W SPÓŁKACH -  STAN  NA 31 GRUDNIA  
2020 ROKU 

LP STAN NA 31.12.2019r. ZWIĘKSZENIA STAN NA 31.12.2020 r.

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą 
w Bańskiej Niżnej 
ilość akcji: 105.625 
o wartości 10.562.500,- PLN 

-------

ilość akcji: 105.625,- 
o wartości: 
10.562.500,- PLN 
(7,26%) 
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DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA W 2020 R. - STAN NA DZIEŃ 31.12.2020R. 

2. TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa sp. z o.o. z siedzibą w 
Zakopanem 
ilość udziałów: 65.815o wartości: 
65.815.000.-PLN

500 000,- PLN 

 ilość udziałów: 66.315 
o wartości: 
66.315.000.-PLN 
 (100%) 

3. SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa sp. z o.o 
ilość udziałów 9.625  o wartości 
5.775.000.-PLN

-------

ilość udziałów: 9.625  
o wartości: 
5.775.000,- PLN 
(11,13%) 

4. Spółka Akcyjna POLSKIE TATRY 
ilość akcji: 209.296 
o wartości 20.929.600.PLN -------

ilość akcji: 209.296 
o wartości: 
20.929.600,- PLN 
(100%) 

5. Zakopiański TBS Tatrzańska 
Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z 
o.o.  
ilość udziałów 6.875 
o wartości 3.437.500,- PLN

-------

ilość udziałów: 6.875 
o wartości: 
3.437.500,- PLN 
(22,07%) 

6. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w 
Zakopanem 
ilość akcji: 3.250 
o wartości: 325.000,- PLN 

-------

ilość akcji: 3.250 
o wartości: 
325.000,- PLN 
(0,19%) 

7. OGÓŁEM ILOŚĆ I 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
UDZIAŁÓW I AKCJI 
ilość udziałów i akcji: 400.486 
o wartości:  
106.844.600,-PLN

500.000,- PLN

ilość udziałów i akcji: 
400.986 
o wartości:  
107.344.600,-PLN

L.P. Rodzaj dochodu Kwota w PLN
1. Sprzedaż 7.302.007,15  

2. Dochody z dzierżaw 1.983.561,97  

3. Dochody z najmu 2.176.317,57

4. OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 719.967,93

5. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 199.678,89

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  1.047.084,25

7. Pozostałe odsetki 91.634,69

Razem 13.520.252,45
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ : 2020-12-31  

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
Terytorialnym i ustawę o  pracownikach samorządowych / Dz.U.Nr 32 poz. 191 i Nr 43 poz.235/ - stan 
mienia komunalnego wynosi:  164 4528 ha o wartości 404 243 467,34 zł. Stan inwentaryzacji mienia 
podlegającego komunalizacji - zaawansowanie procesu komunalizacyjnego wynosi – 97,75 % . 

Realizacja etapów  procesu komunalizacyjnego :` 

1) Budownictwo wielomieszkaniowe     - 100%  
2) Budynki w Administracji Budynków Komunalnych   - 100%  
3) Budownictwo jednorodzinne                      - 100% 
4) Wieczyści użytkownicy       - 100% 
5) Dzierżawy osób fizycznych        -   99% 
6) Użytkowanie i zarząd podmiotów gospodarczych     -   98%  
7) Zasoby gruntów        -   83%  
8) Drogi                          -   52%  

Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane: 

1) Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – Dz.U.Nr 32 
poz. 191 i Nr 43 poz. 235 w okresie od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020 nabyła na podstawie 
komunalizacji działki o powierzchni 0,3065 ha o wartości 306 500,00 zł. 

2) Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz.U.Nr 133 poz. 872 
z późń. zm. w okresie od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020  nabyła na podstawie art.73 działki o 
powierzchni 0,6768 ha  o wartości 94 800,00  zł. 

3) Gmina Miasto Zakopane na podstawie ustawy 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   – Dz.U. z 2008r Nr 193 
poz.1194 z późń. zm.  w okresie od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020 nabyła na podstawie ZRID 
działki o powierzchni  0,0505 ha  o wartości  68 500,00  zł. 

4) Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020 kupiła nieruchomości od 
osób fizycznych o powierzchni 0,1554 ha o wartości  131 637,26 zł. 

5) Wypłacono w okresie od dnia 1.01 2020 do dnia 31.12 .2020  osobie fizycznej  
odszkodowanie w wysokości 142 0231,00  zł  . 

Zbycie ze stanu mienia Gminy Miasto Zakopane: 

Gmina Miasto Zakopane w okresie od dnia 1.01 2020 do dnia 31.12 .2020 zbyła ze stanu mienia 
działki, w tym: 

1) Sprzedano na rzecz osób fizycznych  działki gminne o powierzchni 0,0713 ha o wartości 291 
700,00 zł. 

2) Sprzedano na rzecz osób prawnych  działki gminne o powierzchni 0,3674  ha  o wartości 4 288 
969,23 zł. 

3) Sprzedano lokale mieszkalne: 6 lokali o wartości komunalnej 67 708,06 zł. 

L.P Wyszczególnienie Plan 2020 Wykonanie 2020 %

1. Dochody ogółem, w tym:   185 916 794,95 zł   189 072 040,18 zł 101,70%
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BUDŻET MIASTA ZAKOPANE 
Plan i jego zmiany w trakcie 2020 roku 
Budżet Miasta Zakopane na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miasta Zakopane Uchwałą  
Nr XV/192/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 

1. Planowane dochody: 
  Dochody budżetu w łącznej kwocie:    180 529 256,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące                                      156 642 325,00 zł 
2) dochody majątkowe                                         23 886 931,00 zł 

2. Planowane wydatki: 
Wydatki budżetu w łącznej kwocie:                                               196 922 056,00 zł, w tym: 

1) Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie:                   153 200 556,00 zł, z tego: 
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych                   105 736 189,00 zł, w tym: 

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      46 614 418,00 zł 
 - wydatki związane z realizacja statutowych zadań                     59 121 771,00 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                       14 667 900,00 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      30 309 877,00 zł 
d) wydatki na obsługę długu publicznego                         2 200 000,00 zł 
e) wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3                                                                      286 590,00 zł 
2) Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie:                     43 721 500,00 zł, w tym: 

a)  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                     42 921 500,00 zł, w tym: 
 - wydatki na programy finansowane z udziałem  
 środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3                         16 575 000,00 zł 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w półce TESKO                                 800 000,00 zł 

3. Planowane przychody: 
Przychody budżetu w łącznej kwocie:                       25 000 000,00 zł, w tym: 

a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym     25 000 000,00 zł,  
z czego: 

 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    16 392 800,00 zł 
 - na spłatę zobowiązań  z tyt. zaciągniętych  
 kredytów i pożyczek            8 607 200,00 zł   

a. Dochody bieżące   162 272 984,95 zł 156628,184,01

b. Dochody majątkowe   23 643 810,00 zł   32 443 856,17 zł 

2. Wydatki ogółem, w tym:   187 572 594,95 zł   160 411 757,66 zł 85,52%

a. Wydatki bieżace   159 278 846,95 zł   143 369 667,52 zł 

  b. Wydatki majątkowe   28 293 748,00 zł   17 042 090,14 zł 

3. Wynik: (1-2) - 1 655 800,00 zł   28 660 282,52 zł 

4. Przychody   9 863 000,00 zł   9 220 964,02 zł 93,49%

a. Kredyty i pożyczki   7 700 000,00 zł   -      

b. Wolne środki   1 463 000,00 zł   1 463 000,00 zł 

5. Rozchody   8 207 200,00 zł   8 207 200,00 zł 100,00%

a. spłata kredytów i pożyczek   8 207 200,00 zł   8 207 200,00 zł 
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4. Planowane rozchody: 
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:                                    8 607 200,00 zł, w tym: 

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.            8 607 200,00 zł 

W trakcie  2020 roku w/w kwoty dochodów i wydatków budżetu Miasta Zakopane ulegały zmianom, 
które zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta 
Zakopane. 

Budżet Miasta Zakopane po dokonanych zmianach w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku 
wyniósł: 

1. Planowane dochody: 
  Dochody budżetu w łącznej kwocie:                        185 916 794,95 zł, w tym: 

1) dochody bieżące                                    162 272 984,95 zł 
         2)  dochody majątkowe                                       23 643 810,00 zł 

2. Planowane wydatki: 
Wydatki budżetu w łącznej kwocie:                                                187 572 594,95 zł, w tym: 
  
Wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie:                                    159 278 846,95 zł, z tego: 
a)  Wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                   107 546 237,21 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                46 854 110,49 zł 
- wydatki związane z realizacja statutowych zadań                                         60 692 126,72 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                     14 612 426,30 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    34 595 835,83 zł 
d) wydatki na obsługę długu publicznego                       1 700 000,00 zł 
e) wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3                                                                    824 347,61 zł 
  Wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie                                28 293 748,00 zł, w tym: 

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.                            27 493 748,00 zł, w tym: 
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków  
z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3                                            7 051 276,32 zł 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w półce TESKO                                800 000,00 zł  

   
3. Planowane przychody: 

Przychody budżetu w łącznej kwocie:                            9 863 000,00 zł, w tym: 
a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku  

krajowym (§952)                                                                                             7 700 000,00 zł 
b) wolne środki, o których mowa w art. 217  

ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)                                                                             700 000,00  zł 
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których 

 mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (§905)                                  1 463 000,00 zł 

4. Planowane rozchody: 
Rozchody budżetu w łącznej kwocie:                                     8 207 200,00 zł, w tym: 

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  
i kredytów (§992)                                                                                             8 207 200,00 zł 
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PODATKI I OPŁATY 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
✓ Wydano 32.012 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych 

w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz na łączne zobowiązanie pieniężne; 
✓ Wydano 34 postanowienia w sprawie możliwości zapoznania się z zebranym materiałem 

dowodowym; 
✓ Wydano 8 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania; 
✓ Wydano  9 postanowień w sprawie wznowienia postępowania; 
✓ Sporządzono i wysłano 238 wezwań do złożenia informacji podatkowej od osób fizycznych; 
✓ Przypisano i zweryfikowano 1.015 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób 

prawnych; 
✓ Wysłano 509 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób 

prawnych; 
✓ Sporządzono i wysłano 3.316 upomnień dla podatników podatku od nieruchomości dla osób 

fizycznych; 
✓ Sporządzono i wysłano 753 upomnienia dla podatników podatku od nieruchomości dla osób 

prawnych; 
✓ Sporządzono i wysłano 303 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych dla osób fizycznych; 
✓ Sporządzono i wysłano 44 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych dla osób prawnych; 
✓ Prowadzono 126 postępowań w zakresie ulg z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych; 
✓ Prowadzono 65 postępowań w zakresie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych; 
✓ Prowadzono 7 postępowań w zakresie zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od 

osób prawnych. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
✓ Przypisano i zweryfikowano 361 deklaracji na podatek od środków transportowych od osób 

fizycznych i prawnych; 
✓ Sporządzono i wysłano 86 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków 

transportowych; 
✓ Sporządzono  i wysłano 31 postanowień o wszczęciu postępowania; 
✓ Sporządzono i wydano 14 decyzji określających bądź zmieniających wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku od środków transportowych; 
✓ Sporządzono  i wysłano 22 decyzje o umorzeniu postępowania w związku ze złożoną deklaracją 

przez podatnika; 
✓ Sporządzono i  wysłano 25 upomnień; 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
✓ Wprowadzono 1.224 wniosków na wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbioru 

odpadów; 
✓ Sporządzono i  wysłano 2.169 upomnień; 
✓ Sporządzono i  wysłano  147 postanowień o zarachowaniu wpłat; 
✓  Sporządzono i  wysłano  44 postanowienia o zaliczeniu nadpłaty; 
✓ Sporządzono i wysłano 304 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych; 
✓ Wydano 19 decyzji o  udzieleniu ulgi; 
✓ Zaliczono nadpłaty figurujące na kontach na koniec miesiąca; 
✓ Dokonano analizy terminowości wpłat wynikających z decyzji o rozłożeniu zapłaty zaległości 

na raty; 
✓ Bieżące księgowanie wpłat; 
✓ Bieżące sporządzanie pism do komorników skarbowych, dotyczących ograniczenia wysokości 

kwot tytułów wykonawczych w związku z dokonaną wpłatą przez podatnika. 

137



OPŁATA MIEJSCOWA 
✓ Dokonano przypisów 6.125 deklaracji z tytułu  opłaty miejscowej i uzgodniono analitykę do 

rejestru dochodów; 
✓ Wydano 1.112 kwitariuszy do pobierania opłaty miejscowej; 
✓ Sporządzono i wysłano 114 wezwań z opłaty miejscowej. 

DZIERŻAWY 
✓ Naliczono 3.849 pozycji opłat, do których wystawiono faktury Vat oraz noty księgowe; 
✓ Księgowanie i rozliczenie opłat za okres od stycznia do grudnia 2020 r.; 
✓ Sporządzono rejestr Vat w JPK za okres od stycznia do grudnia 2020 r.; 
✓ Sporządzono sprawozdanie Rb-27s  dochody za okres od stycznia do grudnia 2020 r.; 
✓ Sporządzono i  wysłano 120 wezwań do zapłaty; 
✓ Sporządzono i  wysłano 112 upomnień; 
✓ Bieżące sporządzanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych oraz kierowanie spraw 

na drogę postępowania sądowego. 

GMINY ZASÓB KOMUNALNY 
✓ Księgowanie i rozliczanie opłat za okres od stycznia do grudnia 2020 r.; 
✓ Sporządzono rejestr Vat oraz JPK za  okres od stycznia do grudnia 2020 r;. 
✓ Sporządzono i wysłano 236 wezwań do zapłaty; 
✓ Przekazano 70 spraw do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego, 
✓ Dokonano 36 wpisów najemców do Krajowego Rejestru Długów. 

OPŁATA SKARBOWA 
✓  Wydano 19 decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej; 

✓ Przygotowano kwitariusze dochodowe dla inkasentów. 

MANDATY 
✓ Dokonano przypisu 502 mandatów karnych kredytowanych; 
✓ Dokonano przypisu 134 mandatów karnych gotówkowych; 
✓ Sporządzono i wysłano 152 upomnienia; 
✓ Sporządzono i wystawiono 30 tytułów wykonawczych z mandatów karnych kredytowanych; 

ZAŚWIADCZENIA 
✓ Sporządzono i  wydano 115 zaświadczeń osobom fizycznym, 
✓ Sporządzono i  wydano 97 zaświadczeń osobom prawnym, 

  Zwrot podatku akcyzowego: 
✓ Wydano  2 decyzje ustalające limit 
✓ Sporządzono 6 sprawozdania  w tym zakresie. 

OPŁATA DODATKOWA ZA PARKOWANIE W SPPP MIASTA ZAKOPANE 
✓ Sporządzono i wysłano 1.200 wniosków do CEPIK o udostępnienie danych; 
✓ Sporządzono i wysłano 326 upomnień, 
✓ Bieżące księgowanie wpłat oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 
✓ Dokonano 34 zwrotów nadpłat wynikającej z opłaty dodatkowej za parkowanie; 
✓ Otrzymano 831 wniosków z CEPIK i wprowadzono dane osobowe na zawiadomienia; 
✓ Wysłano 71 pism o podanie danych w celu zaksięgowania wpłaty niezidentyfikowanej. 
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ZESTAWIENIE DOTACJI ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH OTRZYMANYCH POMIĘDZY 01.01.2020 A 31.12.2020 R. 

LP Data zawarcia 
umowy o 
dofinansowanie
/przyznania 
dofinansowania

Tytuł projektu Źródła 
finansowania

Wysokość otrzymanej 
dotacji

Uwagi

Dotacje w 2020 r. z umów zawartych w roku 2017

1 11.09.2017 Modernizacja 
zabytkowych 
budynków 
dworca PKP w 
Zakopanem na 
cele 
gospodarcze i 
kulturalne

RPO WM 
Poddziałanie 
6.1.1 
Ochrona i 
opieka nad 
zabytkami 

łącznie         4 038 283,87 
zł 

w tym w 
roku 2020

       3 784 232,78 
zł 

2 11.09.2017 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
Szkoły 
Podstawowej nr 
4 i Gimnazjum 
numer 3 w 
Zakopanem 

RPO WM 
Poddziałanie 
4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej - 
spr

łącznie           500 402,47 
zł 

w tym w 
roku 2020

          500 402,47 
zł 

3 08.12.2017 Wymiana 
starych pieców 
węglowych na 
nowe instalacje 
oparte o paliwa 
stałe w 
Zakopanem

RPO WM 
Poddziałanie 
4.4.3 
Obniżenie 
poziomu 
niskiej emisji 
(paliwa 
stałe)

łącznie         1 252 190,40 
zł 

 Zadanie 
i rozliczenie 
prowadzi 
Wydział 
Ochrony 
Środowiska w tym w 

roku 2020
          734 511,58 

zł 

4 08.12.2017 Modernizacja 
zabytkowej Willi 
Czerwony Dwór 
na cele 
kulturalne 

RPO WM 
Poddziałanie 
6.1.1 
Ochrona i 
opieka nad 
zabytkami  

łącznie        3 791 778,04 
zł 

w tym w 
roku 2020

          368 091,63 
zł 
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Dotacje w 2020 r. z umów zawartych w roku 2018

1 29.01.2018 Rozwój sieci 
ciepłowniczej w 
Zakopanem 
poprzez 
inwestycje w 
podłączenie do 
sieci geotermalnej  
oraz wymianę 
starych kotłów na 
nowe instalacje 
urządzeń na 
paliwa gazowe i 
biomasę.

RPO WM 
Poddziałanie 
4.4.2 
Obniżenie 
poziomu 
niskiej emisji 

łącznie         2 927 042,08 
zł 

 Zadanie 
i rozliczenie 
prowadzi 
Wydział 
Ochrony 
Środowiska 

w tym w 
roku 2020

       1 579 481,82 
zł 

2 30.04.2018 Budowa 
zintegrowanego 
centrum 
komunikacji 
kolejowej i 
autobusowej w 
Zakopanem

RPO WM - 
Poddziałanie 
4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport 
miejski 

łącznie                                         
-   zł 

w tym w 
roku 2020

                                       
-   zł 

3 04.05.2018 Popularyzacja 
zakopiańskiego 
dziedzictwa 
kulturowego

RPO WM 
Poddziałanie 
6.1.3 Rozwój 
instytucji 
kultury oraz 
udostępnianie 
dziedzictwa 
kulturowego 

łącznie           396 441,94 
zł 

 Zadanie 
prowadzi 
Wydział 
Kultury, 
rozliczenie 
prowadzi 
Wydział 
Strategii 
i Rozwoju 

w tym w 
roku 2020

            53 695,13 
zł 

4 14.06.2018 Przebudowa 
budynków dworca 
PKP wraz z 
budową parkingu 
w celu 
dostosowania do 
nowych funkcji 
związanych z 
obsługą ruchu 
pasażerskiego

RPO WM 
Poddziałanie 
7.2.4 
Infrastruktura 
dla obsługi 
podróżnych 

łącznie         3 092 985,49 
zł 

w tym w 
roku 2020

      2 751 191,90 
zł 

5 20.09.2018 Usprawnienie 
transportu 
między Dworcem 
PKP a Kuźnicami 
w Zakopanem 
wraz ze 
stworzeniem  
zintegrowanego 
centrum 
przesiadkowego  
przy Dolnej Stacji 
Kolejki Liniowej 
na Kasprowy 
Wierch

RPO WM - 
Poddziałanie 
4.5.2 
Niskoemisyj
ny transport 
miejski  

łącznie 

w tym w 
roku 2020

                         -   
zł 

                                      
-   zł 
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Dotacje w 2020 r. z umów zawartych w roku 2020

1 04.05.2020 Budowa chodnika 
dla pieszych na ul. 
Krzeptówki w 
Zakopanem w ciągu 
drogi wojewódzkiej 
nr 958 na odcinku 
od parkingu przy 
wlocie do doliny 
„Małej Łąki” do 
stacji paliw „Orlen” 
– odc. 080 km 
14+622 – km 
14+815,63

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Krakowie - 
inicjatywy 
samorządowe

łącznie w 
roku 2020

          131 375,24 
zł 

2 27.07.2020 Przebudowa drogi 
gminnej nr 
420264K - ul. 
Przewodnika 
Józefa 
Krzeptowskiego w 
km od 0+022,89 
do km 0+694,63 w 
miejscowości 
Zakopane, Gmina 
Miasto Zakopane

Fundusz Dróg 
Samorządowych

łącznie w 
roku 2020

       1 131 604,00 
zł 

Dotacje w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1 01.09.2020 Wsparcie 
wyliczone przez 
algorytm - na 
wydatki 
inwestycyjne

RFIL łącznie 
w roku 
2020

           4 198 431,00 
zł 

2 16.12.2020 Budowa węzła 
przesiadkowego 
w Kuźnicach w 
Zakopanem 
zarządzanego 
przy użyciu 
Inteligentnego 
Systemu 
Transportowego 
oraz przebudowa 
ul. Przewodników 
Tatrzańskich 
o dł. ok. 1 km 
wraz ze ścieżką 
rowerową, 
chodnikiem oraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą

RFIL łącznie 
w roku 
2020

           5 500 000,00 
zł 

 SUMA DOTACJI POZYSKANYCH W 2020 ROKU   20 733 017,55 zł 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2020 r. 
Biuro zamówień publicznych Urzędu Miasta Zakopane w oparciu o założenia komórek 
organizacyjnych Urzędu przeprowadziło w 2019 r. 25 postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych /tab. 1/ w wyniku których zostały zawarte umowy na łączną kwotę 27 705 167,38 zł 
bruJo. 

Tab. 1  Zestawienie według trybów zamówień. 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Tryb Ilość w 2020 r.

Przetargi nieograniczone Unijne 3

Przetargi nieograniczone krajowe 20

Zamówienia z wolnej ręki 1

Zamówienia na usługi społeczne 1

Negocjacje z ogłoszeniem 0

Konkursy 0

suma postępowań powyżej 30 000 € 25

w tym z dofinansowaniem ze środków UE 1

oraz z dofinansowaniem ze środków wojewódzkich 0

Przetargi nieograniczone poniżej 30 000 € 5

Zapytania ofertowe 5

suma postępowań poniżej 30 000 €  
przeprowadzonych bez stosowania ustawy Pzp 10

Postępowania unieważnione 37

Suma wszystkich postępowań 72

Roboty budowlane Dostawy Usługi

6 postępowań  
Kwota łączna: 3 352 238,13 

zł brutto

2 postępowania 
Kwota łączna: 562 259,35 zł 

brutto

17 postępowań 
Kwota łączna: 23 790 669,90 

zł brutto
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ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE
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ZARZĄDZANIE SAMORZĄDOWE 
WŁADZE MIASTA  
Miasto Zakopane jest gminą miejską. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ze Statutem 
Miasta Zakopane organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Zakopane jest Rada Miasta Zakopane, 
natomiast organem wykonawczym – Burmistrz Miasta Zakopane. Informacje na temat Rady Miasta 
Zakopane oraz Burmistrza Miasta Zakopane znajdują się na stronie www.bip.zakopane.eu.  

RADA MIASTA ZAKOPANE  
Rada Miasta Zakopane liczy 21 radnych.  
Na dzień 31 grudnia roku 2020 w jej skład wchodzili następujący radni:  
BACHLEDA-CURUŚ Aneta 
BRYJAK Bartłomiej 
BYSTRZYCKI Wawrzyniec  
DONATOWICZ Marek 
FIGIEL Józef 
GALICA JURECKA Lucyna 
GĄSIENICA WALCZAK Maciej 
GLUC Jan  
JĘDRYSIAK Jerzy  
JÓŹKIEWICZ Grzegorz  
KALATA Jacek  
KARP Stanisław  
KONARSKI Kazimierz  
ŁUKASZCZYK Maria  
MRÓZ Tymoteusz 
SĘK Marcin 
SOLIK Wojciech 
STRĄCZEK Paweł 
SZCZERBA Zbigniew 
TATAR Wojciech 
WIŚNIOWSKI Krzysztof 

WYKAZ RADNYCH wg OKRĘGÓW WYBORCZYCH  
Numer okręgu RADNY 

1 Paweł Strączek  
Wojciech Tatar  
Jacek Kalata  
Wawrzyniec Bystrzycki  
Maria Łukaszczyk  
Aneta Bachleda-Curuś

2 Bartłomiej Bryjak  
Lucyna Galica-Jurecka  
Kazimierz Konarski  
Marek Donatowicz  
Wojciech Solik 
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Pracą Rady Miasta Zakopane kieruje Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc przy 
pomocy Wiceprzewodniczących: Józefa Figla i Wojciecha Tatara.  

STAŁE KOMISJE RADY – STAN NA 31.12.2020 R.  
Komisja Ekonomiki  

Przewodniczący – Stanisław Karp  

• Paweł Strączek - zastępca przewodniczącego 

• Aneta Bachleda Curuś 

• Jacek Kalata 

• Marcin Sęk 

• Jan Gluc  

• Bartłomiej Bryjak 

• Grzegorz Jóźkiewicz 

• Wawrzyniec Bystrzycki 

• Zbigniew Szczerba 

• Maria Łukaszczyk 

• Józef Figiel 

• Tymoteusz Mróz 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Przewodniczący- Paweł Strączek  

• Aneta Bachleda Curuś - zastępca przewodniczącego 

• Stanisław Karp 

• Jacek Kalata 

• Wojciech Solik 

• Maciej Gąsienica-Walczak 

Komisja Urbanistyki i Rozwoju  

Przewodniczący – Jacek Kalata  

• Stanisław Karp - zastępca przewodniczącego 

3 Jan Gluc  
Maciej Gąsienica-Walczak  
Jerzy Jędrysiak  
Tymoteusz Mróz  
Stanisław Karp 

4 Józef Figiel  
Grzegorz Jóźkiewicz  
Krzysztof Wiśniowski  
Marcin Sęk  
Zbigniew Szczerba 
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• Aneta Bachleda Curuś 

• Paweł Strączek  

• Grzegorz Jóźkiewicz 

• Bartłomiej Bryjak 

Komisja Oświaty  

Przewodnicząca – Maria Łukaszczyk  

• Maciej Gąsienica – Walczak 

• Lucyna Galica – Jurecka 

• Wawrzyniec Bystrzycki 

• Kazimierz Konarski 

• Jerzy Jędrysiak 

• Zbigniew Szczerba 

• Krzysztof Wiśniowski 

Komisja Rewizyjna  

Przewodniczący –Kazimierz Konarski  

• Stanisław Karp 

• Maria Łukaszczyk 

• Paweł Strączek 

• Tymoteusz Mróz 

• Marcin Sęk 

• Wojciech Solik 

Komisja Kultury  

Przewodnicząca – Lucyna Galica – Jurecka  

• Jerzy Jędrysiak - zastępca przewodniczącego 

• Maria Łukaszczyk  

• Tymoteusz Mróz 

• Kazimierz Konarski 

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych  

Przewodniczący – Józef Figiel  

• Lucyna Galica- Jurecka 

• Marcin Sęk- zastępca przewodniczącego 

• Krzysztof Wiśniowski 

• Wojciech Solik  

• Zbigniew Szczerba 

• Marek Donatowicz  
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• Kazimierz Konarski 

• Jerzy Jędrysiak  

• Stanisław Karp 

• Jan Gluc 

• Wojciech Tatar 

Komisja Sportu i Turystyki  

Przewodniczący – Maciej Gąsienica – Walczak  

• Jan Gluc  

• Wawrzyniec Bystrzycki 

• Kazimierz Konarski 

• Marek Donatowicz 

• Lucyna Galica-Jurecka 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Przewodniczący - Marcin Sęk 

• Krzysztof Wiśniowski 

• Marek Donatowicz 

• Lucyna Galica - Jurecka 

• Bartłomiej Bryjak 

• Maciej Gąsienica – Walczak 

• Paweł Strączek 

DZIAŁALNOŚĆ RADY MIASTA ZAKOPANE W 2020 R. 
  

Odbyte sesje, w tym: 11

uroczyste 1

Podjęte uchwały, z tego: 150

dotyczące finansów 13

dotycząc miejskich jednostek 
organizacyjnych 

15

podjęte rezolucje 1

przyjęte stanowiska 1
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BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE  
Burmistrz Miasta Zakopane sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy realizowanie 
uchwał Rady Miasta Zakopane, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na 
zewnątrz.  

Burmistrz Miasta Zakopane wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Burmistrza, Skarbnika, 
Sekretarza Miasta oraz Urzędu Miasta Zakopane i miejskich jednostek organizacyjnych.  

ŚCISŁE KIEROWNICTWO URZĘDU MIASTA ZAKOPANE:  

Od 2014 r. funkcję Burmistrza Miasta Zakopane sprawuje Leszek Dorula, który sprawuje 
bezpośredni nadzór między innymi nad sprawami planowania przestrzennego oraz Straży Miejskiej.  
Zastępcy Burmistrza to Agnieszka Nowak Gąsienica odpowiedzialna miedzy innymi za sprawy 
oświaty, kultury, sportu, ochrony zabytków, promocji, sprawy społeczne oraz Tomasz Filar 
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, 
natomiast Sekretarza Miasta Zakopane – Grzegorz Cisło, któremu podlegają sprawy Wydziału 
Organizacyjnego, Wydziału Ewidencji i Pozwoleń, Biura Rady Miasta oraz Biura Zamówień 
Publicznych.  

URZĄD MIASTA ZAKOPANE  
Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki i obejmuje obsługę mieszkańców, instytucji, organizacji 
pozarządowych, inwestorów, kontrahentów, realizację zadań w zakresie planowania i zarządzania 
przestrzenią miejską, współpracę z podmiotami gospodarczymi, działania na rzecz środowiska 
naturalnego, organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych w zakresie obowiązków 
i uprawnień wynikających z przepisów prawa.  

Poza zadaniami własnymi Miasto Zakopane realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej tj. sprawy z zakresu dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji 
ludności, aktów stanu cywilnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji wyborów. 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

Spółki prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały:

1 TESKO - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

2 SEWIK - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

3 Zakopiański TBS - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.

4 Spółka Akcyjna "Polskie Tatry"

5 Spółka Akcyjna - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska" 

6 Spółka Polskie Koleje Linowe

7
SEWIK - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. 
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2017-2026 

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy 
uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary 
miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi, 
a  następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych 
przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii. 

W Strategii zawarte są najważniejsze kierunki rozwoju (cele strategiczne) i proponowane sposoby 
ich realizacji (cele operacyjne), a także propozycje konkretnych działań służących realizacji wizji 
rozwojowej całego miasta. Lista przedsięwzięć zaproponowanych w Strategii to katalog otwarty. 

Jednostki budżetowe:

1 Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego

2 Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera

3 Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego

4 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny 

5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bronisława Czecha

6 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego

7 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

8 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka

9 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

10 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

12 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakład budżetowy

1 Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej

Miejskie Instytucje Kultury

1 Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

2 Zakopiańskie Centrum Kultury
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Działania podjęte do 31 grudnia 2020 r. przez Miasto Zakopane w  ramach realizacji celów 
strategicznych i celów operacyjnych ujętych w Strategii. 

Cele strategiczne Cele operacyjne Realizacja celów 
do 31 grudnia 2020 r.

1. Podniesienie 
poziomu 
świadomości 
obywatelskiej.

1.1. Edukowanie dzieci i 
dorosłych na temat możliwości 
uczestniczenia w życiu 
publicznym oraz na temat 
pozytywnego wpływu wzrostu 
poziomu uczestnictwa na 
jakość życia publicznego.

Cele są realizowane poprzez działalność 
Młodzieżowej Rady Miasta, Radę Sportu, Radę 
Seniorów, Komitet Rewitalizacji w 2020 roku 
ograniczoną ze względu na pandemię, a także poprzez 
informacje zamieszczane na stronie www.zakopane.pl 
oraz w kwartalniku Zakopane.pl. 

1.2. Promowanie aktywności 
obywateli ukierunkowane na 
wzrost zasięgu i zakresu ich 
udziału w życiu publicznym.

2. Zwiększenie 
sprawności 
obiegu informacji 
między urzędem 
a obywatelami 

2.1. Usprawnianie istniejących 
narzędzi oraz wdrożenie 
nowych narzędzi 
zapewniających większą 
efektywność w przepływie 
informacji ze strony urzędu w 
kierunku obywateli.

W 2020 r. została zakupiona aplikacja Moja Okolica, 
która pozwoliła na stworzenie dodatkowego kanału 
komunikacji z mieszkańcami i turystami. 
Uruchomiono newsletter dla mieszkańców, a także 
rozpoczęto dystrybucję ulotek informacyjnych 
Zakopane.pl dla Mieszkańców. 
Na  terenie miasta zamontowane są totemy oraz 
kioski informacyjne. W Urzędzie Miasta znajduje się 
tablet do komunikacji z osobami niesłyszącymi 
 obsługiwany przez Wirtualnego Tłumacza 
Transkrypcji dla Osób Niesłyszących. 

2.2. Usprawnienie istniejących 
narzędzi oraz wdrożenie 
nowych narzędzi 
zapewniających większą 
efektywność w pozyskiwaniu 
informacji od obywateli.

3. Wzrost 
poziomu 
partycypacji 
społecznej.

3.1. Opracowanie standardów 
realizacji konsultacji 
społecznych.

Konsultacje społeczne prowadzone w zależności od 
potrzeb. W 2020 roku konsultacje społeczne 
prowadzone były online.

3.2. Opracowanie i wdrożenie 
modelu partycypacyjnego 
podejmowania decyzji oraz 
współrealizacji zadań w 
ramach wybranych zagadnień.

Cel będzie realizowany w latach 2021-2026.

4. Wsparcie 
rozwoju 
organizacji 
pozarządowych.

4.1. Uruchomienie inkubatora 
wspierającego rozwój 
organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta Zakopane współpracuje z 
Towarzystwem Gimnastycznym Sokół oraz 
Inkubatorem Inicjatyw (podpisane porozumienie z 
Miastem). Co roku Burmistrz organizuje konkursy w 
obszarach: kultury, sportu, profilaktyki zdrowotnej, 
profilaktyki ekologicznej, spraw społecznych - 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
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4.2. Opracowanie modelu 
delegowania zadań i 
obowiązków z myślą o 
realizacji wybranych 
przedsięwzięć przez 
organizacje pozarządowe w 
ramach polityk miejskich.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta 
Zakopane opracowuje coroczny plan współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz raport z rocznego 
programu współpracy.  W jego przygotowanie włączają 
się wszystkie Wydziały współpracujące z  NGO.  Raport 
jest prezentowany Radzie Miasta Zakopane. Rolę 
koordynatora pełni Wydział Kultury.

5. Prowadzenie 
transparentnej 
oraz zgodnej 
z regułami sztuki 
polityki 
planistycznej 
w mieście. 

5.1. Weryfikacja merytoryczna 
zbioru istniejących 
dokumentów strategicznych.

W roku 2020 przeprowadzono ewaluację „on-going” 
Gminnego Programu Rewitalizacji oraz monitoring 
Strategii. Raport ewaluacyjny dostępny jest na stronie 
BIP Miasta Zakopane.  
Przyjęte zostało  Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza 
Miasta Zakopane z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
programu sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w mieście Zakopane 
na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2025. W 
wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Zakopane, 
dokonano całościowej aktualizacji planów.  
Rekomenduje się stworzenie bardzo potrzebnej 
w mieście o profilu turystycznym STRATEGII ROZWOJU 
TURYSTYKI.

5.2. Korekta istniejących 
dokumentów strategicznych 
oraz, w razie potrzeby, 
opracowywanie nowych.

Ewaluacja GPR oraz monitoring Strategii nie wskazały 
potrzeby zmiany tych dokumentów.  
Prowadzone są działania w zakresie sporządzania lub 
korekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów HARENDA WYCIĄGI, 
GUBAŁÓWKA I, RÓWIEŃ KRUPOWA, OLCZA, 
SZYMONY – USTUP, ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA, 
STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE. 
Zakończono  prace planistyczne związane ze 
sporządzeniem zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: 
NOSAL – STACJA NARCIARSKA, PARDAŁÓWKA – 
ANTAŁÓWKA,  FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY, 
SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA. 
Prowadzone są konsultacje w środowiskach eksperckich 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
miasta Zakopane. 
Prowadzone są prace nad przyjęciem uchwały 
„krajobrazowej” („reklamowej”).

6. Rozwój 
przestrzeni 
publicznych.

6.1. Zwiększenie dostępności 
budynków użyteczności 
publicznej z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Gmina Miasto Zakopane realizuje zadanie wpisane do  
Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Zakopane bez 
barier”. W ramach bieżących remontów, modernizacji 
i budów, obiekty użyteczności publicznej oraz drogi, 
projektowane są w myśl zasady uniwersalnego 
projektowania, tak aby infrastruktura zapewniła 
dostępność dla wszystkich użytkowników, różnych grup 
wiekowych o różnym stanie zdrowia. Uwzględniane są 
przede wszystkim potrzeby osób mających problem ze 
swobodnym przemieszczaniem się oraz z ograniczeniami 
ruchowymi. 
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Obiekty użyteczności publicznej które w ostatnich 
latach, dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, to m.in.  

- Budynki Dworca PKP 
- Czerwony Dwór 
- MOPS 
- budynek mieszkalny przy ul. Kamieniec

6.2. Zwiększenie dostępności 
przestrzeni publicznych w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

W 2020 roku Zarządzeniem  nr 179/2020 Burmistrza 
Miasta Zakopane z dnia 22.09.2020 roku powołano 
Koordynatora  do spraw dostępności w Urzędzie Miasta 
Zakopane oraz sporządzono PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ 
POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, który dostępny jest 
na Stronie BIP Miasta Zakopane.

7. Rozwój 
infrastruktury 
społecznej oraz 
zwiększanie 
dostępu do 
infrastruktury 
społecznej.  

7.1. Rozwój oferty kulturalnej, 
oświatowej i sportowej z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.

Urząd Miasta Zakopane organizuje szereg cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych 
poprzez Wydziały: Kultury, Sportu i Turystyki, 
Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz Miejską Galerię Sztuki. Imprezy te 
połączone są z elementami edukacji ekologiczno-
zdrowotnej, ochrony środowiska przyrodniczego oraz 
bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań na stoku 
narciarskim, w górach oraz miejscach rekreacji. W roku 
2020 większość wydarzeń odbywała się online, niektóre 
wydarzenia zostały odwołane lub przeniesione na inny 
termin. 

7.2. Rozwój infrastruktury 
kulturalnej, oświatowej, 
sportowej z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

W 2020 roku oddano do użytku nowe boisko przy szkole 
SP 2 na Skibówkach. Wydział Kultury Fizycznej 
i Komunikacji Społecznej co roku przygotowuje 
darmowe trasy biegowe dla narciarzy w rejonie Biały 
Potok – Spadowiec i na Równi Krupowej oraz górki 
śniegowe dla dzieci. Planowane jest budowa ścieżki 
rowerowej łączącej Kużnice z Centrum Komunikacji 
w Zakopanem.

8. Zwiększenie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
publicznego.

8.1. Edukacja i promocja 
zachowań zwiększających 
poziom bezpieczeństwa w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, spotkania 
edukacyjne nie odbyły się w 2020 roku.

8.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej zwiększającej 
poziom bezpieczeństwa w 
mieście z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Planowana jest budowa sieci monitoringu na terenie 
Centrum Komunikacyjnego oraz Centrum 
Przesiadkowego w Kuźnicach.

9. Zwiększenie 
dbałości o walory 
kulturowe, 
krajobrazowe i 
estetyczne 
miasta. 

9.1. Opracowanie i wdrożenie 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów takich jak mała 
architektura, obiekty reklamowe 
i ogrodzenia, w przestrzeni 
miasta z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji. 

Powstała koncepcja Uchwały Krajobrazowej. Projekt 
opracowania został wyłożony do publicznego wglądu 
– konsultacje społeczne. Prowadzone są dalsze prace 
nad realizacją uchwały we współpracy z innymi 
wydziałami.
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9.2. Opracowanie i wdrożenie 
standardów estetycznych 
wykorzystywanych jako wzorcowe 
przy realizacji zamówień 
publicznych Urzędu Miasta 
Zakopane ukierunkowanych na 
gospodarowanie przestrzenią 
publiczną.

Realizacja jest na etapie przygotowawczym, o którym 
mowa w pkt.9.1

9.3. Opracowanie i wdrożenie 
mechanizmu zwiększającego 
efektywność ochrony 
zabytków w mieście.

W 2018 roku uchwalono Gminny Program Opieki nad 
Zabytkami Gminy Miejskiej Zakopane na lata 2018 – 2021,  
zgodnie z którym w 2020 roku realizowano założenia 
programowe, cele strategiczne, priorytety, kierunki działań 
oraz zadania, tj.: 
- wpisano nowe obiekty do Gminnej Ewidencji Zabytków 
(GEZ), kapliczki i obiekty małej architektury, 
- wytypowano nowe obiekty wskazane do wpisu do GEZ 
oraz do rejestru, 
-  sformułowano wytyczne do warunków ochrony zabytków 
w planach miejscowych, 
- na bieżąco dokonywano  interwencji w przypadkach 
podjęcia wiedzy o niszczeniu zabytków (czy to na skutek 
kontroli tut. organu, czy na skutek informacji pozyskanych 
od Straży Miejskiej, czy na skutek wiedzy uzyskanej z 
wykorzystaniem aktywności społecznej (monitorowanie 
wpisów w mediach społecznościowych, wykorzystywanie 
informacji pisemnych i ustnych),  
- poprzez pouczenia ustne i pisemne oraz zawiadomienia do 
nadzoru, na policję i do prokuratury,  
- na bieżąco prowadzono wymianę informacji o obiektach i 
formach ochrony zabytków z innymi organami ( współpraca 
w WUOZ  w Krakowie oraz Delegaturą w Nowym Targu) i 
komórkami (szkolenie pracowników Straży Miejskiej, 
uczestnictwo w EKOPatrolu). 
- Miejski Konserwator Zabytków przeprowadził lekcje 
szkolne dla młodzieży szkoły podstawowej nr 7 z Cyrhli na 
temat zabytku wpisanego do rejestru kaplicy 
w Jaszczurówce,

9.4. Opracowanie i wdrożenie 
mechanizmu zwiększającego 
skuteczność działań 
ochronnych na terenie parków 
kulturowych.

Plan ochrony został uchwalony dla jednego z dwóch 
parków kulturowych  w Zakopanem – Parku 
Kulturowego Krupówki. Powołano zespół PK 
Krupówki oraz PK Kotlina Zakopiańska, na bieżąco 
działa Straż Miejska oraz EkoPatrol.

10. Zarządzanie 
miastem 
ukierunkowane 
na 
zrównoważony 
rozwój. 

10.1. Opracowywanie i 
wdrażanie operacyjnych 
planów działania dla 
miejskiego i wiejskiego obszaru 
funkcjonalnego 

10.2. Współpraca z 
Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym w zakresie 
ochrony i udostępniania 
zasobów przyrodniczych.

Nie zlecono żadnych opracowań operacyjnych planów 
działania dla miejskiego i wiejskiego obszaru 
funkcjonalnego. (Szersze uzasadnienie zamieszczono 
przy omawianiu celu 24.1). 
W związku z powyższym rekomenduje się rezygnację 
z realizacji przedmiotowego celu i dokonanie 
stosownych zmian w przyjętej strategii rozwoju 
Miasta Zakopane. 

Współpraca odbywa się na poziomie poszczególnych 
Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane i TPN-u. 
Organizowane przez Urząd Miasta przy współpracy 
TPN wydarzeń o charakterze rodzinnym przez np.  
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Dzień Dziecka, Mikołajki miejskie, podczas których 
prowadzona jest edukacja zarówno dzieci jak 
i dorosłych. 

11. Zacieśnienie 
współpracy 
międzyinstytucjo
nalnej celem 
osiągnięcia 
efektu synergii w 
zarządzaniu 
miastem. 

11.1. Zwiększanie koordynacji 
zamierzeń i działań Urzędu 
Miasta Zakopane i miejskich 
jednostek organizacyjnych.

W 2020 roku została zakupiona aplikacja Moja 
Okolica, która pozwala na stworzenie dodatkowego 
kanału komunikacji z mieszkańcami i turystami, co 
stanowi również dodatkowe narzędzie informacyjne 
o wszystkich bieżących działaniach.

11.2. Zacieśnienie współpracy 
Urzędu Miasta Zakopane ze  
Starostwem Powiatowym w 
Zakopanem i innymi 
instytucjami publicznymi 
działającymi na terenie miasta 
oraz innymi samorządami.

System koordynacji działań Urzędu Miasta i Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem oraz innych instytucji 
publicznych działających na terenie miasta zapewnia 
sprawny przepływ informacji. Trwała współpraca 
z miastami partnerskimi zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Gmina prowadzi mi. in. wspólny projekt 
transgraniczny z Miastem Wysokie Tatry na Słowacji pn. 
„Zakopane- Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki 
rowerowe” , dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020.

12. Wzrost 
poziomu 
informatyzacji 
miasta. 

12.1. Podniesienie poziomu 
informatyzacji Urzędu Miasta 
Zakopane i miejskich jednostek 
organizacyjnych.

Program EZD PUW jest na bieżąco aktualizowany, we 
współpracy z NASK - Państwowym Instytutem 
Badawczym odpowiedzialnym za rozwój systemu EZD 
PUW wprowadzane są nowe funkcjonalności. 
Zintegrowano system EZD PUW z Profilem zaufanym. 
Dla wybranych sprawach (informacja publiczna, 
współpraca z mediami, niektóre sprawy z zakresu 
działania Biura Planowania Przestrzennego) system EZD 
PUW jest systemem podstawowym. Obieg dokumentów 
w tych sprawach jest elektroniczny, zaś papierowe 
dokumenty składowane są w uruchomionym w tym celu 
Składzie chronologicznym. W Urzędzie Miasta Zakopane 
zainstalowano info-kiosk z dostępem do strony 
internetowej urzędu oraz BIP i platformy e-PUAP, który 
umożliwia załatwienie części spraw elektronicznie.

12.2. Rozbudowa 
infrastruktury technicznej 
sprzyjającej informatyzacji 
miasta.

Cel oraz zadania są realizowane sukcesywnie. W związku 
z wprowadzeniem w UM Zakopane pracy zdalnej 
zakupiono sprzęt umożliwiający zabezpieczenie danych 
pozostających w dyspozycji urzędu w związku ze 
świadczeniem pracy zdalnej przez pracowników (laptopy, 
przełączniki sieciowe, kamery internetowe, drukarki). 
Sprzęt przekazywany pracownikom był szyfrowany, zaś 
zdalny dostęp pracowników do zasobów danych urzędu 
odbywał się bezpiecznym protokołem VPN-SSL.  
W związku z planowanym funkcjonowaniem Centrum 
Komunikacyjnego prowadzono prace przygotowawcze w 
celu doprowadzenia miejskiej sieci światłowodowej na 
potrzeby monitoringu miejskiego oraz funkcjonowania 
Straży Miejskiej w budynku dawnej przychodni PKP, na 
terenie Centrum Komunikacyjnego.  

13. Zarządzanie 
partycypacyjne.

13.1. Opracowanie i wdrożenie 
modelu zarządzania miastem z 
uwzględnieniem polityki 
informacyjno-konsultacyjnej. 

Cel będzie realizowany w latach 2021-2026. 
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13.2. Opracowanie i wdrożenie 
modelu zarządzania miastem z 
uwzględnieniem 
partycypacyjnego trybu 
podejmowania decyzji.

14. Wdrożenie 
modelu 
zintegrowanego 
zarządzania 
miastem. 

14.1. Modyfikacja struktury 
Urzędu Miasta Zakopane i 
dostosowanie jej kształtu do 
charakteru zadań 
realizowanych obecnie i w 
przyszłości.

Po dokonanej analizie struktury organizacyjnej 
dokonano połączenia komórek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za sport, turystykę i rekreację oraz 
kontakty z mediami. Struktura organizacyjna jest na 
stale monitorowana celem jej bieżącego 
aktualizowania.

14.2. Wdrożenie metodyki 
zarządzania projektami do 
zarządzania miastem.

Zadanie jest realizowane w części poprzez udział 
pracowników w szkoleniach organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne. 
W związku z wystąpieniem stanu epidemii 
i koniecznością koordynacji zadań z tym związanych 
powołano Zespół ds. monitorowania sytuacji w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej 
nim choroby zakaźnej, w skład którego wchodzą 
pracownicy komórek organizacyjnych realizujących 
zadania w związku z epidemią. 
Planowane jest opracowanie spójnych zasad zarządzania 
projektami wraz z ich wdrażaniem.

15. Rozwój 
alternatywnych, 
wobec 
samochodu 
osobowego, 
modeli 
poruszania się po 
mieście.  

15.1. Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej wykorzystywaniu 
roweru jako środka transportu 
oraz infrastruktury przyjaznej 
pieszym i osobom dotkniętym 
ograniczeniami związanymi z 
przemieszczaniem się.

Planowana jest budowa połączenia rowerowego 
Centrum Komunikacyjne – Kuźnice. 

15.2. Ograniczanie ruchu 
samochodowego w centrum 
miasta na rzecz komunikacji 
zbiorowej.

Realizowane są założenia następujących dokumentów 
strategicznych: 
- Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 
2017-2025 z kierunkiem do 2030 , 
- Studium Transportowe dla Zakopanego na lata 
2017-2030, które stanowi dopełnienie Planu, o którym 
mowa powyżej. 
Realizacja następujących inwestycji: 
-Budowa Centrum Komunikacyjnego, 
- Rewitalizacja budynków dworca kolejowego, 
- Przebudowa placu w Kuźnicach 
- sukcesywna przebudowa, modernizacja dróg miejskich. 
Złożono wniosek o dofinasowanie na 4 autobusy 
elektryczne w ramach programu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16. Wdrożenie 
kompleksowej 
polityki 
parkingowej. 

16.1. Opracowanie koncepcji 
i udostępnienie parkingów 
zaporowych oraz systemu 
opłat za parkowanie. 

Planowana jest budowa parkingu zaporowego na 
Spyrkówce. 
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16.2. Opracowanie koncepcji i 
udostępnienie powierzchni 
parkingowych w centrum 
miasta.

W trakcie realizacji jest Budowa Centrum 
Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park&Ride.  
Wprowadzono strefę płatnego parkowania oraz nowy 
zasady poboru opłat za parkowanie (Uchwała nr XI/
136/2019 Rady Miasta Zakopane z dnia 5 września 2019 
r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy 
płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na 
drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenie 
sposobu pobierania opłaty).

17. Poprawa 
dostępności 
miasta.

17.1. Usprawnienie dostępu do 
miasta zintegrowaną siecią 
kolejową, autobusową i 
samochodową.

Prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich  
w sprawie realizacji budowy obwodnicy Zakopanego. 
Trwają prace projektowe nowego ronda na Spyrkówce 
oraz Ustupie.

17.2. Stworzenie sprawnego 
układu komunikacyjnego 
miasta oraz systemu 
organizacji ruchu.

Planowane jest stworzenie nowej linii komunikacji 
miejskiej w Zakopanem. 

18. Podnoszenie 
poziomu 
świadomości 
ekologicznej. 

18.1. Edukowanie dzieci i 
dorosłych na temat środowiska 
naturalnego i potrzeby jego 
ochrony.

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach 
V Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego zorganizowała 
akcję "Książka za worek śmieci", podczas której dzieci, 
młodzież i dorośli sprzątali śmieci na Bachledzkim 
Wierchu. 
Z uwagi na sytuacje związaną z pandemią w 2020 roku 
nie odbyły się zajęcia w szkołach. Z zaplanowanych 
spotkań w szkołach i przedszkolach udało się 
przeprowadzić  tylko spotkania z dziećmi w przedszkolu 
nr 3. Zbierane są dane w obrębie inwestycji związanych z 
efektywnością energetyczną budynków, które 
realizowane są na terenie miasta. Dane posłużą do 
opracowywania poradnika dobrych praktyk 
ekonomicznego eksploatowania budynków.

18.2. Promowanie postaw 
proekologicznych w życiu 
codziennym.

Kampania promocyjno-edukacyjna realizowana jest 
w ramach kilku projektów programów wymian kotłów 
dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. Regionalna 
polityka energetyczna,  działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR projekt:  „Rozwój 
sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w 
podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych 
kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe 
i biomasę” oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu 
niskiej emisji-paliwa stałe-SPR, projekt: „Wymiana 
starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o 
paliwa stałe w Zakopanem”, jak również w ramach 
projektu LIFE Małopolska.  

W ramach działań edukacyjnych zrealizowano: Każdy 
odbiorca wody dostał wraz z rachunkiem informacje 
o projektach wymiany kotów oraz obowiązkach 
wynikających z Uchwały Antysmogowej. Ponadto PSG 
w ramach gazyfikacji ul. Blazera i motywowania 
mieszkańców przekazywało pismo Burmistrza 
z informacją o możliwości skorzystania z dofinansowania  
w przypadku wymiany starego pieca na kocił gazowy.  
Nakręcony został ekologiczny odcinek serii „Pod 
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Tatrami” (TVP 3)  w którym pokazano jak działa 
Geotermia Podhalańska oraz jak wykorzystuje się zasoby 
ciepła geotermalnego w Zakopanem.  

Nadawane były komunikaty w radio Alex odnośnie 
uchwały antysmogowej, programach dotacyjnych, karach 
za spalanie odpadów. W lokalnej prasie, w informatorze 
dla mieszkańców oraz na stronie internetowej 
zakopane.pl zamieszczano informacje o dotacjach oraz 
obowiązujących przepisach. 

19. Poprawa 
jakości 
powietrza. 

19.1. Realizacja programu 
wymiany źródeł ogrzewania na 
ekologiczne z uwzględnieniem 
obszaru rewitalizacji.

Przeprowadzono inwentaryzację  źródeł ciepła 
służących do ogrzewania nieruchomości podstawie 
zarządzenia Burmistrza Miasta Zakopane oraz 
Programu Ochrony Powietrza. Zebrano 460 kart 
inwentaryzacyjnych oraz rozszerzono bazę programu 
wymiany kotów w której zawarte są dane na temat 
źródeł ciepła do 1206 punktów adresowych 
(mieszkań, budynków). 
W ramach programu wymiany kotłów 
dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej w 2020 
roku zlikwidowano 211 pieców tzw. „kopciuchów”.

20. Polityka 
odpowiedzialneg
o 
gospodarowania 
wodą, odpadami i 
ściekami.

20.1. Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 
miejskiej, w tym sieci 
kanalizacji miejskiej i sieci 
wodociągowej z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.

 W roku 2020 opracowano aktualizacje „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych” Spółki SEWIK. Okres jego 
obowiązywania rozszerzono do lat 2021-2028. Plan 
zostanie złożony do zatwierdzenia w roku 2021.  
W ramach inwestycji sieciowych w 2020 roku wykonano 
5 913 mb nowej sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 
21 budynków oraz 3 660 mb sieci wodociągowej i 
przyłączono 6 budynków. Ponadto zmodernizowano 
ogółem 331 mb kanalizacji sanitarnej oraz 193 mb sieci 
wodociągowej.

20.2. Rozwój zasięgu programu 
segregacji odpadów stałych.

Planowana jest Modernizacja Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Projekt nie 
otrzymał dofinasowania z NFOŚIGW na modernizację 
i rozbudowę PSZOK. W miarę możliwości pojawienia 
się i pozyskania nowych źródeł finasowania, 
modernizacja zostanie wykonana.

21. Rozwój i 
promocja marki 
Zakopane.

21.1. Planowanie i promocja 
produktów turystycznych 
Zakopanego związanych z 
kulturą i naturą i sportem. 

21.2. Planowanie i promocja 
wydarzeń cyklicznych 
i jednorazowych związanych 
z kulturą, naturą i sportem.

Zakopiańskie Centrum Kultury realizuje kampanie 
„Zakopane na lato", „Zakopane na jesień" oraz wydaje 
miesięcznik - informator miejski Zakopane.pl, 
współprowadzi wraz z Urzędem Miasta Zakopane 
stronę www.zakopane.pl, a także kwartalniki oraz 
wydawnictwa okolicznościowe, tematyczne, czy 
jubileuszowe.  

Realizacja szeregu cyklicznych wydarzeń skierowanych 
do: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób 
niepełnosprawnych przez właściwe Wydziały Urzędu 
Miasta (Wydział Kultury, Wydział Turystyki, Sportu 
i Rekreacji, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, 
Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny, 
Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji) oraz jednostki  
organizacyjne (Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska 
Biblioteka Publiczna).
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Wydarzenia są planowane i realizowane w sposób 
skoordynowany oraz promowane za pośrednictwem 
lokalnych mediów, strony internetowej miasta, słupów 
ogłoszeniowych, informatora miejskiego. 

22. 
Dywersyfikacja 
lokalnej 
gospodarki. 

22.1. Opracowanie i 
promowanie modelu rozwoju 
turystyki w kierunku jej 
specjalizacji.

Trwają prace nad opracowaniem Programu Rozwoju 
Kultury Fizycznej i Turystyki.

22.2. Stwarzanie sprzyjających 
warunków do rozwoju innych 
branż gospodarki.

Współpraca z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół 
oraz Inkubatorem Inicjatyw.

23. Wsparcie dla 
producentów 
produktów 
regionalnych.

23.1. Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw oferujących 
unikalne, lokalne produkty 
żywnościowe, z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji. 

Organizowanie wydarzeń promujących lokalne 
produkty żywnościowe (targi żywności przed 
Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem 
Górskich).  
Tworzenie osobnej „marki zakopiańskiej” oraz 
procedury certyfikacji dla produktów żywnościowych 
wydaje się zbędne wobec licznych i uznanych na rynku 
certyfikatów gwarantujących opisaną jakość 
produktów żywnościowych, a przede wszystkim z 
powodu ich kosztowności w uzyskaniu i utrzymaniu, a 
także kontrolowaniu jakości certyfikowanej żywności.  

23.2. Stwarzanie sprzyjających 
warunków do rozwoju 
rzemiosła i rękodzielnictwa, z 
uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji.

Z uwagi na sytuację pandemiczną nie odbyło się wiele 
planowanych  wydarzeń związanych z promocją twórców 
ludowych. Odwołany został m.in. Festiwal Folkloru Ziem 
Górskich, podczas którego organizowany jest Kiermasz 
Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego.  
W willi Czerwony Dwór – Centrum Kultury Rodzimej, 
w miarę możliwości otwarcia, organizowano wystawy 
lokalnych (rodzimych) twórców a także w  prowadzono 
sprzedaż ich oryginalnych wyrobów (pośrednictwo). 
Sprzedaż rękodzieła prowadzona jest również w Galerii 
Gazduś.

24. Rozwój i 
ochrona 
tradycyjnej 
gospodarki 
zagrodowej. 

24.1. Prowadzenie polityki 
planistycznej sprzyjającej 
rozwojowi tradycyjnej 
gospodarki zagrodowej.

W latach 2018 - 2020 zgodnie z prowadzonym przez 
Biuro Planowania Przestrzennego rejestrem, nie wpłynął 
żaden wniosek o dokonanie zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej 
realizację zabudowy zagrodowej. Do sporządzanych 
miejscowych planów i ich zmian w okresie od 2007 do 
2017r., złożono bardzo nieliczne wnioski w powyższym 
zakresie, co świadczy, że zachodzące w ostatnich latach 
transformacje społeczno-gospodarcze spowodowały 
zanik w Zakopanem gospodarstw rolnych i znikome 
zapotrzebowanie, na takie zmiany w miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).  
Mimo to w niektórych obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
wprowadzono możliwość realizacji zabudowy 
zagrodowej. 

W związku z powyższym rekomenduje się rezygnację 
z realizacji przedmiotowego celu i dokonanie stosownych 
zmian w przyjętej strategii rozwoju Miasta Zakopane. 
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RAPORT O STANIE MIASTA ROK 2020 - GMINNY PROGRAM 
REWITALIZACJI 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2017-2023 (w skrócie: GPR), decyzją 
Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 r. (Uchwała nr 995/17) został 
wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Małopolskiego pod poz. 73. Od 
tego momentu rozpoczęto wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 05 lutego 2018 powołany został Komitet 
Rewitalizacji stanowiący forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z organami gminy, 
pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Zakopiański Komitet Rewitalizacji składa się z 
18 członków: 8 mieszkańców, 2 radnych Rady Miasta Zakopane, 1 przedstawiciela Młodzieżowej 
Rady Miasta, dyrektora MOPS, prezesa TBS, oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

W roku 2020, którego dotyczy raport, Komitet Rewitalizacji spotkał się dwukrotnie - 29.10.2020 r. 
oraz 10.12.2020 r., oraz przeprowadzona została ewaluacja „on-going” Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Zakopane. Raport ewaluacyjny opublikowany został na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane. 

Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Listę przedsięwzięć przedstawiono w podziale terytorialnym tj. na trzy główne grupy przedsięwzięć. 
Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji na: 

1. Podobszarze rewitalizacji A. 
2. Podobszarze rewitalizacji B. 
3. Obu podobszarach rewitalizacji tj. A i B. 

Lista przedsięwzięć podstawowych: 

Podobszar rewitalizacji A 
A1. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Dolna 
A2. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Rówień Krupowa Górna 
A3. Przebudowa kina Sokół i  Strażnicy na cele kulturalno - sportowo – rekreacyjne 
A4. Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana 
A5. Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji - Budżet 
Obywatelski  
A6. Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji. 
A7. Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie  Zakopiańskiego Centrum Edukacji - Budżet 
Obywatelski 2015 r. 

 24.2. Wspieranie rozwoju 
gospodarstw bazujących na 
tradycyjnej gospodarce 
zagrodowej.

Zadania te realizowane są poprzez działalność Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 
czy Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR): 
agroturystyka dedykowana, wsparcie dywersyfikacji 
pozarolniczych form zarobkowania na obszarach 
wiejskich i w obszarach, gdzie gospodarka zagrodowa 
jest prowadzona na terenach miejskich.  
W związku z powyższym rekomenduje się rezygnację 
z realizacji przedmiotowego celu i dokonanie 
stosownych zmian w przyjętej strategii rozwoju 
Miasta Zakopane.
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A8 .Budowa Skate Parku na terenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji – Budżet Obywatelski 
A9. Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" 

Podobszar rewitalizacji B 
B.1. Budynek przy ulicy Jagiellońskiej 7  jako siedziba organizacji związanych  z pomocą społeczną 
i działaniami pomocowymi 
B.2. Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem – Park im. Lecha Kaczyńskiego 
B.3. Rewitalizacja budynków Dworca PKP 
B.4. Mediateka - Dworzec PKP  
B.5. Budowa Centrum Komunikacyjnego. 
B.6. Budowa boiska  przy Szkole Podstawowej nr 5. 
B.7. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 w Zakopanem.  
B.8. Rewitalizacja zespołu parkowego Pierwszego Zakładu Klimatycznego dr Andrzeja Chramca w 
Zakopanem. 
B.9. Budowa drogi od skrzyżowania ulicy Spyrkówka z DK47, do ulicy Chyców Potok 
B.10. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Nowotarskiej 

Podobszar rewitalizacji A i B 
AB1. Zakopane bez barier. 
AB2. Edukacja i świadomość ekologiczna 
AB3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych. 
AB4. Bezpieczny senior 
AB5. Aktywny senior 
AB6. Zrozum by pomagać - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Aktywności Społecznej  
AB.7. MIŚ Miejsce Integracji Środowiskowej –  Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i 
Aktywności Społecznej - projekt miękki dot. działań w mediatece 
AB 8. Urzędnicy bez barier 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji - komórką właściwą w kwestii realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych jest Wydział Strategii 
i  Rozwoju. Za koordynację realizacji działań społecznych odpowiada Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia. Ciałem opiniodawczym burmistrza jest Komitet Rewitalizacji.  
Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w GPR przygotowywane są raz w roku 
do 10 listopada i przedkładane do akceptacji Komitetowi Rewitalizacji. W ramach zarządzania GPR 
zakłada się podejmowanie działań w zakresie wprowadzania nowych zadań do Programu oraz 
zgłaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadań zbierane są raz do roku, w terminie do 30 
września. 

Sprawozdanie monitoringowe nr 4 z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Zakopane na lata 2016-2023 (okres sprawozdawczy do 31.12. 2020) 

NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA

STOPIEŃ 
REALIZACJI

SZACUNKO
WE KOSZTY 
BRUTTO  
W ZŁ Z GPR

ŚRODKI 
ZEWNETRZNE

UWAGI

A.1. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 
w Zakopanem – Rówień 
Krupowa Dolna 

Zakończona 6 500 000 Dotacja 
5 368 831,21zł 
(łącznie z 
usługami 
zieleniarskimi)

Całkowity koszt inwestycji: 
11 882 741,06 zł  
(łącznie z usługami 
zieleniarskimi)
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A.2. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 
w Zakopanem – Rówień 
Krupowa Górna 

W trakcie 
realizacji 

4 500 000 Dotacja na 
„zieleń” 
138 444,94 zł  
( w 2018 roku)

Planowany koszt inwestycji:  
4 173 676,47 zł  w budowie 
pozostaje plac zabaw, 
siłownia zewnętrzna, 
workout street

A.3. Przebudowa Strażnicy 
przy Kinie Sokół na cele 
społeczne – siedziba org. 
pozarządowych i coworkingu. 
Przekształcenie dawnej 
Strażnicy w wielofunkcyjny 
obiekt służący lokalnej 
społeczności

W trakcie 
ustalania stanu 
prawnego 
nieruchomości 

12 000 000 - -

A.4. Budowa stadionu 
sportowego przy ulicy 
Orkana

W trakcie 
realizacji

17 000 000 - -

A.5. Budowa boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy 
ZCE

Zakończone 1 550 000 Dotacja 769 
910,17 zł

Całkowity koszt inwestycji 
1 662 021,25 zł (w 2018 
roku)

A.6. Termomodernizacja 
budynku ZCE

Zakres 
inwestycji w 
trakcie analizy

4 500 000 - - 

A.7. Budowa ścianki 
wspinaczkowej na terenie 
ZCE

Zakres 
inwestycji w 
trakcie analizy

2 400 000 - -

A.8. Budowa Skate Parku na 
terenie ZCE

Zakres 
inwestycji w 
trakcie analizy. 

1 500 000 - Gmina Miasto Zakopane 
rozważa zmianę lokalizacji 
Skate Parku

A.9. Modernizacja budynku 
„Czerwony Dwór”

Zakończona 6 750 000 Dotacja: 
3 791 778,03 zł

Całkowity koszt inwestycji 
7 304 403,12 zł

A.10. Strażnica jako Centrum 
Organizacji Pozarządowych – 
projekt miękki – obsługa 
prawna NGO’sów, 
usprawnienie komunikacji 
między administracją i org. 
Pozarządowymi 

W trakcie 
ustalania stanu 
prawnego 
nieruchomości 

350 000 - -

A.11. Strażnica jako 
wspólna przestrzeń do 
pracy – coworking dla 
startupów – projekt miękki 
– doradztwo prawne i 
księgowe

W trakcie 
ustalania stanu 
prawnego 
nieruchomości 

300 000 - -

A.12. Ośrodek wsparcia 
dziennego dla osób 
starszych, chorych i 
niepełnosprawnych 

Z uwagi na 
wysoki koszt 
inwestycji 
realizacja 
projektu 
została 
wstrzymana

400 000 - Koszt inwestycji planowany 
jest na 400 000 zł, kwota 
najniższej oferty z przetargu 
wynosi: 1 264 553,52 zł 
brutto
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A.13. Aktywizacja sportowa i 
integracja osób o obniżonych 
możliwościach psycho – 
fizycznych związanych z 
czasową lub trwałą 
niepełnosprawnością

Bieżąca 
działalność 
Handicap 
Zakopane

432 000 - ok. 200 000, zł / rok

A.14. Placówka wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży

Partner 
wycofał się z 
podpisania 
umowy  

450 000 - -

B.1. Budynek przy ulicy 
Jagiellońskiej 7 jako siedziba 
organizacji związanych z 
pomocą społeczną i 
działaniami pomocowymi

Nie otrzymano 
dofinansowania

70 000 - -

B.2. Rewaloryzacja 
miejskich terenów zielonych 
w Zakopanem – Park im. 
Lecha Kaczyńskiego

W trakcie 
realizacji

500 000 421 427,14 zł Koszt inwestycji 546 680,37 
zł     ( w zakresie prac 
związanych z zielenią)

B.3. Rewitalizacja 
budynków Dworca PKP 

W trakcie 
realizacji

15 250 000 Planowana 
dotacja wraz z 
budynkiem 
dawnej 
przychodni 
7 599 169,70 zł

Planowany koszt inwestycji, 
wynikający z podpisanych 
umów: 
21 332 396,89 zł 

B.4. Mediateka – Dworzec 
PKP

W trakcie 
realizacji

500 000 Część inwestycyjna 
realizowana w ramach 
projektu rewitalizacji 
budynków dworca PKP, 
wyposażenie mediateki 
planowane ze środków 
własnych bądź planowanych 
do pozyskania dotacji. 

B.5. Budowa Centrum 
Komunikacyjnego 

W trakcie 
realizacji

19 600 000 Planowana 
dotacja  
17 930 059,65zł

Planowany koszt inwestycji, 
wynikający z podpisanych 
umów: 
40 521 476,46 zł 

B.6. Budowa boiska przy SP 5 Odstąpiono od 
realizacji

350 000 - -

B.7. Budowa budynku 
wielorodzinnego przy ul. 
Kamieniec 3 

Zakończona 8 000 000 - Całkowity koszt inwestycji 
7 967 281,89 zł

B.8. Rewitalizacja zespołu 
parkowego Pierwszego 
Zakładu Klimatycznego  
dr Andrzeja Chramca  
w Zakopanem

Oczekuje 4 200 000 Podmiot realizujący: Powiat 
Tatrzański
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B.9. Budowa drogi od 
skrzyżowania ulicy 
Spyrkówka z DK47, do ulicy 
Chyców Potok

W trakcie 
projektowania

11 000 000 - Inwestycja realizowana 
przez GDDKiA

B.10. Termomodernizacja 
budynku Przedszkola nr 7 
przy ul. Nowotarskiej

Zakończona 1 500 000 - Całkowity koszt inwestycji 
1 591 097,85 zł (w 2018 
roku)

B.11. Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej w 
otoczeniu Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem 
oraz Teatru im. 
St.I.Witkiewicza  
w Zakopanem

W trakcie 
realizacji

2 900 000 - W 2018 roku została 
wykonana część robót 
budowlanych (odnowienie 
terenu i pokrycie powierzchni 
kostką brukową, wykonanie 
instalacji pod oświetlenie 
zewnętrzne,  
roboty kanalizacyjne) na 
łączną kwotę 357 516,00 zł. 
Zadanie nie uzyskało 
dofinansowania. 
Podmiot realizujący: Powiat 
Tatrzański oraz Teatr im. St. I. 
Witkiewicza

AB.1. Zakopane bez barier W trakcie 
realizacji, 
uwzględniane 
przy bieżących 
remontach i 
inwestycjach. 
Wniosek nie 
otrzymał 
dofinansowania

1 000 000 - -

AB.2. Edukacja i 
świadomość ekologiczna 

W trakcie 
realizacji

1 000 000 Dotacja 
przekazana w 
roku 2020: 
2 313 993,40 zł

Koszty projektów w 2020:   
1 764 961,24 zł 

AB.3. Wspieranie i 
podejmowanie inicjatyw na 
rzecz osób bezdomnych 
(projekt miękki MOPSu)

Realizowane 
przez MOPS. 
Planowany 
termin 
rozpoczęcia: 
maj 2021

50 000 - -

AB.4. Bezpieczny senior 
(MOPS)

Realizowane 
przez MOPS . 
Planowany 
termin 
rozpoczęcia: 
maj 2021

80 000 - -

AB.5. Aktywny senior 
(MOPS)

Realizowane 
przez MOPS. 
Planowany 
termin 
rozpoczęcia : 
maj 2021 

100 000 - -
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
Straż Miejska jest umundurowaną formacją powołaną przez Radę Miasta Zakopane uchwałą 
z dnia 23 lutego 1991 r. do ochrony  porządku publicznego. W celu realizacji zadań 
określonych w ustawie o strażach gminnych Straż Miejska zatrudnia 20  funkcjonariuszy. 
Jednostka pracuje w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 7.00 do 22.00. Całodobowo 
służbę pełnią strażnicy pracujący w Centrum Nadzoru monitoringu wizyjnego miasta. 

Wykonując ustawowe zadania w zakresie poprawy spokoju i porządku publicznego w 2020 r. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zakopanem podjęli 3706 interwencji w trakcie których  
nałożyli 616 mandatów karnych. W trakcie interwencji  udzielono również  3061  pouczeń 
i  upomnień. Sporządzono 29 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem, 
głównie za wykroczenia związane z naruszeniem uchwały o parku kulturowym na ulicy 
Krupówki, oraz za spalanie odpadów w domowych piecach.  

Zadania ochrony spokoju i porządku publicznego związane były głównie  z centrum miasta 
a więc z ulicą Krupówki. Najsłynniejszy deptak w Polsce przyciąga nie tylko ogromne rzesze 
turystów, ale też osoby prowadzące na tej ulicy nielegalny handel. Likwidacja nielegalnego 
handlu wynika wprost z uchwały o Parku Kulturowym, który obowiązuje na ulicy Krupówki, 
co powoduje, że Straż Miejska  musi dyslokować w ten rejon wzmożone patrole. W  zakresie 
ochrony Parku Kulturowego przeprowadzono łącznie 533 interwencje. Kontrole 
podejmowane przez Straż  dotyczyły głównie sprzedaży towaru poza lokalem, eksponowania 
towaru na zewnątrz, roznoszenia ulotek, umieszczania tablic reklamowych, odpłatnego 
pozowania do fotografii, a także prowadzenia różnego rodzaju działalności rozrywkowych.  

Podczas tych interwencji  nałożono 120 mandatów karnych, oraz skierowano 6 wniosków 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem. W dwóch przypadkach dokonano również 

AB.6. Zrozum, by pomagać – 
Stowarzyszenie na rzecz 
Wspierania Rozwoju i 
Aktywności Społecznej

Odstąpiono od 
realizacji

1 000 000 - -

AB.7. Miejsce Integracji 
Środowiskowej - 
Stowarzyszenie na rzecz 
Wspierania Rozwoju i 
Aktywności Społecznej + 
Miejska Biblioteka Publiczna 
– praca z młodzieżą – 
mediateka dworzec

Oczekuje, 
realizacja 
możliwa po 
stworzeniu 
mediateki na 
PKP

1 250 000 - -

AB.8. Urzędnicy bez barier W trakcie 
realizacji, 
uwzględniane 
przy bieżącej 
działalności 
UMZ

80 000 - -
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konfiskaty towaru z nielegalnego handlu. Skierowano również kilka zawiadomień do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku ze stwierdzeniem naruszeń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie parku kulturowego. 

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską była ochrona czystości 
powietrza, czyli działania w zakresie realizacji uchwały antysmogowej województwa 
małopolskiego. Na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, 
strażnicy miejscy przeprowadzili 308 kontroli kotłowni i innych miejsc, gdzie dokonywano 
spalania różnego rodzaju odpadów. Gmina Miasta Zakopane zawarła umowę z Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, na podstawie której strażnicy miejscy pobierali z 
palenisk próbki popiołów, które następnie są przekazywane do laboratorium celem 
potwierdzania faktu spalania odpadów. We wszystkich potwierdzonych przypadkach 
spalania odpadów skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Zakopanem, niektóre kontrole 
zastały zakończone mandatami karnymi. Dodatkowo podczas takich kontroli 
funkcjonariusze przeprowadzali edukację proekologiczną, informowali o udzielanych  przez 
miasto dofinansowaniach wymiany starych pieców oraz informowali o innych 
alternatywnych źródłach energii. 

Mieszkańcy miasta zgłaszają wiele interwencji dotyczących nieprawidłowego parkowania 
pojazdów, głównie bezprawnych wjazdów na deptak ul. Krupówki, czy też do Kuźnic. W tym 
zakresie podjęto 2157  interwencji,  w trakcie których nałożono 327 mandatów karnych, 
oraz udzielono 1172 pouczeń. Zastosowano oprócz mandatu punkty karne w stosunku do 
161 kierowców. Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założono 288 blokad 
samochodowych. 

Od mieszkańców miasta jak i turystów przyjęto 2303 zgłoszeń, na podstawie których 
przeprowadzono kontrole lub interwencje. 984 zgłoszenia dotyczyły zakłócenia spokoju 
i  porządku publicznego. 657 zgłoszeń dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, głównie 
dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów. 260 interwencji dotyczyło ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami, najczęściej zgłaszane było podejrzenie spalania odpadów 
w domowych paleniskach. 294 zgłoszenia dotyczyły spraw bezdomnych lub rannych 
zwierząt, które po udzieleniu pomocy weterynaryjnej odwożone były do Schroniska dla 
Zwierząt w Nowym Targu. Tak duża ilość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców 
świadczy o zaufaniu naszej społeczności lokalnej co do skuteczności i rzetelności 
podejmowanych przez zakopiańską Straż Miejską działań. 

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w 2020 r. wykonano 167 służb 
wspólnych obejmujących centrum miasta. Działania dotyczyły głównie kontroli 
przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej i przestrzegania 
innych obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią SARS Covid–19. Funkcjonariusze 
Straży Miejskiej i Policji kontrolowali również osoby przebywające na kwarantannie i izolacji 
domowej. 

W przestrzeni publicznej z radiowozów Straży emitowane były komunikaty o obowiązku 
noszenia maseczek i zachowania dystansu w miejscach publicznych. Były również 
przeprowadzane akcje rozdawania maseczek osobom, które ich nie posiadały.  
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W punktach  sprzedaży alkoholu na terenie miasta funkcjonariusze Straży Miejskiej 
dokonywali kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości , głównie pod kątem 
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.  

Ważnym zadaniem Straży Miejskiej jest kontrola utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta, które ma turystyczny charakter i jego estetyka ma ogromne znaczenie. W tym 
zakresie podjęto 442  interwencji,  w trakcie których nałożono 22 mandaty karne. Kontrole 
dotyczyły głównie zaniedbania obowiązku sprzątania przyległego do posesji chodnika, oraz 
nie usuwania lodu i śniegu z chodników w okresie zimowym. Kontrolowano również 
gospodarkę odpadami na posesjach, zwłaszcza obowiązek ich segregacji.  

W celu utrzymania w czystości terenów miejskich  Straż Miejska  nadzorowała pracę  
Brygady Interwencyjnej powołanej przez Urząd Miasta Zakopane do sprzątania tych 
obszarów. Straż Miejska organizowała i  nadzorowała również  prace osób skazanych 
skierowanych przez Sąd Rejonowy w Zakopanem , które również dotyczyły sprzątania 
terenów miejskich. 
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UCHWAŁY RADY MIASTA ZAKOPANE
ZREALIZOWANE PRZEZ BURMISTRZA

MIASTA ZAKOPANE
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sss 

Realizacja Uchwał Rady Miasta Zakopane przez Burmistrza Miasta Zakopane w 2020 roku 

L.p. Numer 
uchwały

Data 
podjęcia 
uchwały

Przedmiot uchwały Jednostka 
realizująca

Sposób 
realizacji 

Uwagi 

1. XVIII/
194/2020

03.02.2020 r. Dzierżawa 
zabudowanej 
nieruchomości 
gruntowej 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak 

2. XVIII/
195/2020

03.02.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji 
Oświaty

------------------ Zrealizowana brak

3. XVIII/
196/2020

03.02.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji  
Kultury

------------------ Zrealizowana brak

4. XVIII/
197/2020

03.02.2020 r. Zmiana  w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak

5. XVIII/
198/2020

03.02.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji  
Kultury

------------------ Zrealizowana brak

6. XVIII/
199/2020

03.02.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji 
Oświaty

------------------ Zrealizowana brak

7. XVIII/
200/2020

03.02.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane- Komisji 
Sportu i Turystyki

------------------ Zrealizowana brak

8. XVIII/
201/2020

12.03.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane – Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak
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9. XVIII/
202/2020

12.03.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane – Komisji 
Sportu i Turystyki

------------------ Zrealizowana brak

10. XVIII/
203/2020

12.03.2020 r. Rozpatrzenie skargi 
na działanie 
Burmistrza Miasta 
Zakopane

------------------ Zrealizowana brak

11. XVIII/
204/2020

12.03.2020 r. Współpraca 
partnerska z 
miastami innych 
państw

------------------ Zrealizowana brak

12. XVIII/
205/2020

12.03.2020 r. Wystąpienie ze 
związku Miast 
Polskich

------------------ Zrealizowana brak

13. XVIII/
206/2020

12.03.2020 r. Przystąpienie Miasta 
Zakopane do 
Stowarzyszenia 
Związek Samorządów 
Polskich

------------------ Zrealizowana brak

14. XVIII/
207/2020

12.03.2020 r. zatwierdzenia planu 
pracy Rady Miasta 
Zakopane oraz planów 
pracy stałych komisji 
Rady Miasta Zakopane 
na rok 2020

------------------ Zrealizowana brak

 15. XVIII/
208/2020

12.03.2020 r. Dzierżawa 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy  
Miasto Zakopane,  
ul. Harenda (dz. ewid. 
nr 213/2, obr. 35)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

16. XVIII/
209/2020

12.03.2020 r. Najem miejskiej 
nieruchomości 
lokalowej,  
Al. 3 Maja 5 (dz. ewid. 
nr 846/4, obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

17. XVIII/
210/2020

12.03.2020 r. Dzierżawa miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej,  
ul. Słoneczna (część 
dz. ewid. nr 13/15 
obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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18. XVIII/
211/2020

12.03.2020 r. Dzierżawa miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej,  
ul. Żeromskiego (dz. 
ewid. nr 465/3 i 611 
obr. 11) 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 

Właścicielskiego

Zrealizowana brak

19. XVIII/
212/2020

12.03.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
lokalowej mieszkalnej 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto 
Zakopane, ul. 
Makuszyńskiego 6 (dz. 
ewid. nr 60/2 obr. 11)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 

Właścicielskiego

Zrealizowana brak

20. XVIII/
213/2020

12.03.2020 r. Zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane w 
drodze przetargu, ul. 
Pardałówka (dz. ewid. 
nr 38/1, 39/4, 39/5, 
40/1, 41/1, 45/7, 48/7, 
49/13, obr. 107)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 

Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

21. XVIII/
214/2020

12.03.2020 r. Dzierżawa 
zabudowanej 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Piłsudskiego (dz. 
ewid. nr 550 obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 

Właścicielskiego

Uchwała 
uchylona 
Uchwałą Nr 
XXV/372/2021 
z 25.03.2021 r.

Sprzedaż 
nieruchomo
ści na rzecz 
RCKiK w 
Krakowie

22. XVIII/
215/2020

12.03.2020 r. Nieodpłatne 
przekazanie 
nieruchomości Skarbu 
Państwa na rzecz 
Gminy Miasto 
Zakopane, ul. Za 
Cieszynianką  
(parcele gruntowe 
1.kat. 9799/118 i 
0799/169, część dz. 
ewid. nr 161/1 obr. 11)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 

Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak
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23. XVIII/
216/2020

12.03.2020 r. Najem miejskiej 
nieruchomości 
lokalowej – 
pomieszczeń 
użytkowych,  
ul. Chramcówki 35A (dz. 
ewid. 317/12, obr. 6)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

24. XVIII/
217/2020

12.03.2020 r. Najem miejskiej 
nieruchomości lokalowej 
– pomieszczeń 
użytkowych 
przeznaczonych do 
obsługi pasażerskiego 
transportu kolejowego, 
ul. Chramcówki 35A (dz. 
ewid. 317/12, obr. 6) 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Częściowo 
zrealizowana 
(kasy biletowe) 
Częściowo w 
trakcie realizacji 
(pomieszczenie 
techniczne TK 
Telekom)

brak

25. XVIII/
218/2020

12.03.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych:  
ul. Bogdańskiego (część 
dz. ewid. nr 587/5 obr. 8),  
ul. Modrzejewskiej (dz. 
ewid. nr 932 obr. 5),  
ul. Kasprusie (dz. ewid. nr 
943/11 obr. 8),  
ul. Chałubińskiego (dz. 
ewid. nr 239 obr. 12),  
ul. Plac Niepodległości 
(dz. ewid. nr 415 obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana 
oprócz działki 
ewid. 932 obr. 
5 (w trakcie 
realizacji)

brak

26. XVIII/
219/2020

12.03.2020r Zmiana uchwały 
określającej szczegółowe 
warunki przyznawania i 
odpłatności za usługi 
opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze,  
z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub 
całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również 
trybu ich pobierania.

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
w Zakopanem

Realizowana 
na bieżąco 
począwszy od 
wejścia w życie 
uchwały 

brak
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27. XVIII/
220/2020

12.03.2020r. Nagrody i 
wyróżnienia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania i 
ochrony kultury.

Wydział Kultury Na podstawie 
uchwały 
przyznawane są 
nagrody osobom 
fizycznym lub 
prawnym, a także 
innym 
podmiotom, 
zgodnie z ustawą 
o organizowaniu i 
prowadzeniu 
działalności 
kulturalnej na 
podstawie oceny 
całokształtu 
działalności lub 
osiągnięć o 
istotnym 
znaczeniu

brak

28. XVIII/
221/2020

12.03.2020r. Przyjęcie gminnego 
Programu opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności 
zwierząt na rok 2020 

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

− zapewnienie 
opieki nad 
bezdomnymi 
psami w 
schronisku w 
Nowym Targu 

− zapewnienie 
opieki nad 
bezdomnymi 
psami i kotami

brak

poszkodowanymi 
w zdarzeniach  
drogowych, do 
których doszło na 
terenie Gminy 
− zapewnienie 

suchej karmy 
bezdomnym 
kotom 

sfinansowano 
leczenie i 
sterylizacje/
kastrację kotów 
bezdomnych oraz 
sterylizację kotek 
właścicielskich.

29. XVIII/
222/2020

12.03.2020 r. Ustalenie kwoty 
rekompensaty dla 
TESKO za remonty 
bieżące

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak
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30. XVIII/
223/2020

12.03.2020 r. Zmiana 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.

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Zrealizowana brak

31. XVIII/
224/2020

12.03.2020 r. Zmiana uchwały 
dotyczącej kwoty 
rekompensaty dla Spółki 
„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa za realizację 
zadania polegającego na 
letnim i zimowym 
utrzymaniu czystości i 
porządku na drogach 
publicznych gminnych 
oraz drogach, dla których 
zarządcą jest Burmistrz 
Miasta Zakopane oraz 
letnim i zimowym 
utrzymaniu przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Gminy Miasta 
Zakopane w okresie od 
01.08.2019r. do 
31.07.2020r. 

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

32. XVIII/
225/2020

12.03.2020 r. Zwolnienie 
samorządowego 
zakładu 
budżetowego z 
obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków 
obrotowych do 
budżetu Miasta 
Zakopane

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy 
Zakopiańskie 
Centrum 
Edukacji

Zwolnienie 
Zakopiańskiego 
Centrum 
Edukacji z 
wpłaty do 
budżetu Miasta 
Zakopane 
nadwyżki 
środków 
obrotowych 
ustalonych na 
koniec roku 
sprawozdawcze
go 2019

33. XVIII/
226/2020

12.03.2020 r. Zmiany w budżecie 
Miasta Zakopane na 
rok 2020

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

Realizacja 
wszystkie 
wydziały
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34. XVIII/
227/2020

12.03.2020 r. Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
miasta zakopane na 
lata 2020-2030

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy

Dokonanie 
aktualizacji 
planów 
dochodów , 
wydatków i 
przychodów 
budżetu miasta 
Zakopane

Realizacja 
wszystkie 
wydziały

35. XIX/
228/2020

30.04.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane - Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak

36. XIX/
229/2020

30.04.2020 r. Zmiana w  składzie 
osobowym  stałej 
komisji  Rady Miasta 
Zakopane - Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak

37. XIX/
230/220

30.04.2020 r. w sprawie przedłużenia 
terminów płatności rat 
podatku od 
nieruchomości 
przedsiębiorców, których 
płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem 
negatywnych 
konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19

Wydział 
Podatków i 
Opłat

Zrealizowana brak

38. XX/
231/2020

14.05.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane – Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak

39. XX/
232/2020

14.05.2020 r. Zmiana uchwały 
dotyczącej stawek 
opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg 
publicznych 
gminnych na terenie 
Gminy Miasto 
Zakopane

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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40. XX/
233/2020 

14.05.2020 r. Zmiana uchwały 
dotyczącej ustalenia 
rekompensaty za 
realizację zadania 
własnego Gminy 
polegającego na 
konserwacji i bieżących 
naprawach systemu 
oświetlenia ulicznego 
oraz sygnalizacji świetlnej 
ruchu drogowego na 
terenie miasta Zakopane, 
powierzonego Spółce 
„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa w okresie od 
1.06.2019 r. do 
31.05.2020 r.

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

41. XX/
234/2020 

14.05.2020 r. Ustalenie rekompensaty 
za realizację zadania 
własnego Gminy 
polegającego na 
konserwacji i bieżących 
naprawach systemu 
oświetlenia ulicznego 
oraz sygnalizacji świetlnej 
ruchu drogowego na 
terenie miasta Zakopane, 
powierzonego Spółce 
„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa w okresie od 
1.06.2020 r. do 
31.05.2021 r.

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

42. XXII/
235/2020

25.06.2020r. Pomnik przyrody ‘Las 
Chałubińskich’

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Uchwała 
aktualizująca 
dotychczasowy 
akt prawny 
ustanawiający 
pomnik 
przyrody 
(zmiana w 
CRFOP) 

brak

43. XXII/
236/2020

25.06.2020r Zawarcie porozumienia 
międzygminnego dot. 
współdziałania Gminy 
Miasto Zakopane i Gminy 
Kościeliska przy realizacji 
zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i 
granic aglomeracji 
Zakopane.

Gmina Miasto 
Zakopane/
Gmina 
Kościelisko

Podpisano 
stosowne 
porozumienie 
z Wójtem 
Gminy 
Kościelisko

brak
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44. XXII/
237/2020

25.06.2020r Udzielenia pomocy 
finansowej dla 
Województwa 
Małopolskiego z 
przeznaczeniem na 
poprawę bezpieczeństwa 
na przejściach dla 
pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich 
Województwa 
Małopolskiego poprzez 
wykonanie doświetlenia 
przejścia dla pieszych w 
km 18+236 odcinka 080 
drogi wojewódzkiej nr 
958 w m. Zakopane

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Podpisanie i 
zrealizowanie 
umowy o 
udzieleniu 
pomocy 
finansowej.

brak

45. XXII/
238/2020

25.06.2020r Ustalenie rekompensaty 
dla Spółki „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna 
Grupa Kapitałowa za 
realizację zadania 
polegającego na letnim i 
zimowym utrzymaniu 
czystości i porządku na 
drogach publicznych 
gminnych oraz drogach, 
dla których zarządcą jest 
Burmistrz Miasta 
Zakopane oraz letnim i 
zimowym utrzymaniu 
przystanków 
komunikacyjnych na 
terenie Gminy Miasta 
Zakopane w okresie od 
01.08.2020r. do 
31.07.2021r.

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

46. XXII/
239/2020

25.06.2020r Przyznanie dotacji na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub 
roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, 
przyznaje środki na 
sfinansowanie prac 
konserwatorskich 
restauratorskich lub 
robót budowlanych w 
obrębie zabytkowej willi 
"Jadwiniówka II", ", 
zlokalizowanej w 
Zakopanem przy ul.

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Przekazanie 
dotacji na 
podstawie 
zawartej 
umowy. 
Zrealizowano

brak

 Zamoyskiego 32a
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47. XXII/
240/2020

25.06.2020r Przyznanie dotacji na 
prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub 
roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, 
przyznaje środki na 
sfinansowanie prac 
konserwatorskich 
restauratorskich lub 
robót budowlanych w 
obrębie zabytkowego 
kościoła pw. Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w 
Zakopanem na os. 
Harenda 14 a

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Przekazanie 
dotacji na 
podstawie 
zawartej 
umowy. 
Zrealizowano

brak

48. XXII/
241/2020

25.06.2020r w sprawie przyznania 
dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie lub 
roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, 
przyznaje środki na 
sfinansowanie prac 
konserwatorskich 
restauratorskich lub 
robót budowlanych w 
obrębie zabytkowej willi 
„Harenda" zlokalizowanej 
w Zakopanem na os. 
Harenda 12 a

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Przekazanie 
dotacji na 
podstawie 
zawartej 
umowy. 
Zrealizowano

brak

49. XXII/
242/2020

25.06.2020r Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
STRĄŻYSKA-MAŁE 
ŻYWCZAŃSKIE dla 
działki ewidencyjnej 
nr 590 obręb 8

Biuro 
Planowania 
Przestrzennego

Zrealizowana - 
obowiązuje

brak

50. XXII/
243/2020

25.06.2020r Udzielenie 
Burmistrzowi Miasta 
Zakopane wotum 
zaufania

------------------ Zrealizowana brak

51. XXII/
244/2020

25.06.2020r Zatwierdzanie 
sprawozdania 
finansowego oraz 
sprawozdania z 
wykonania budżetu 
Miasta Zakopane za 
rok 2019

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy

Zatwierdzenie 
sprawozdania 
rocznego za 
rok 2019

brak

52. XXII/
245/2020

25.06.2020r udzielenie 
absolutorium 
Burmistrzowi Miasta 
Zakopane za rok 2019

------------------ Udzielono 
absolutorium 
Burmistrza

brak
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53. XXII/
246/2020

25.06.2020r Zmiany w budżecie 
miasta zakopane na 
rok 2020

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

brak

54. XXII/
247/2020

25.06.2020 r. Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
miasta zakopane na 
lata 2020-2030

Wydział 
Finansowo – 
Budżetowy

Dokonanie 
aktualizacji 
planów 
dochodów , 
wydatków i 
przychodów 
budżetu 
miasta 
Zakopane

brak

55. XXII/
248/2020

25.06.2020 r. Określenia wysokości 
rekompensaty dla Sp. 
Tesko TKGK Sp. z o.o. 
za realizację 
obowiązkowego 
zadania własnego 
gminy utrzymania 
czystości i porządku na 
terytorium Gminy 
Miasto Zakopane (…)

Wydział 
Ochrony 
Środowiska/
Tesko TKGK Sp. z 
o.o.

Rekompensata 
dla Tesko TKGK 
Sp. z o.o. w 
ramach 
powierzonych 
Spółce zadań 
prowadzenia 
punktu PSZOK.

brak

56. XXII/
249/2020

25.06.2020 r. Metody ustalania 
opłaty oraz 
wysokości stawki za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Bieżąca 
obsługa 
systemu 
gospodarowan
ia odpadami / 
realizacja 
deklaracji

brak

57. XXII/
250/2020

25.06.2020 r. Zmiany uchwały Nr 
XII/178/2015 dot. 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług w 
zakresie 
zagospodarowania i 
odbierania odpadów 
komunalnych (…)

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Bieżąca 
obsługa 
systemu 
gospodarowan
ia odpadami / 
realizacja 
deklaracji

brak

58. XXII/
251/2020

25.06.2020 r. Zmiany uchwały Nr 
V/59/2019 dot. 
wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami (…)

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Bieżąca 
obsługa 
systemu 
gospodarowan
ia odpadami / 
realizacja 
deklaracji

brak

59. XXII/
252/2020

25.06.2020 r. Rozpatrzenie skargi 
na działanie 
Burmistrza Miasta 
Zakopane 

------------------ Zrealizowana brak
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60. XXII/
253/2020

25.06.2020 r. Rozpatrzenie skargi 
na działanie 
Burmistrza Miasta 
Zakopane

------------------ Zrealizowana brak

61. XXII/
254/2020

25.06.2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej 
opłaty 
prolongacyjnej

Wydział 
Podatków i 
Opłat

W trakcie 
realizacji

brak

62. XXII/
255/2020

25.06.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych:  
ul. Kościeliska (część dz. 
ewid. nr 231/13, obr. 8),  
Al. 3 Maja (część dz. 
ewid. nr 846/14, obr. 5), 
ul. Piaseckiego (część dz. 
ewid. nr 290/5 obr. 5)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

63. XXII/
256/2020

25.06.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Bulwary Słowackiego 
(część dz. ewid. nr 508/3, 
obr. 12),  
ul. Rybkówka (część dz. 
ewid.  nr 34/2 obr. 51),  
ul. Zwierzyniecka (część 
dz. ewid. nr 513/9 obr. 
12),  
ul. Grunwaldzka (część 
dz. ewid. nr 527/1 obr. 
11),  
ul. Sienkiewicza (dz. ewid. 
nr 21/5 obr. 5), 
ul. Sabały (dz. ewid. nr 
464/3 obr. 11), 
ul. Ciągłówka (część dz. 
ewid. nr 700 i 555/3 obr. 
3)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

64. XXII/
257/2020

25.06.2020 r. Dzierżawa 
zabudowanej 
nieruchomości 
gruntowej,

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

 ul. Chałubińskiego 7 w 
celu utworzenia 
samorządowego 
Muzeum Palace (dz. 
ewid. nr 106 obr. 12)

65. XXII/
258/2020

25.06.2020 r. Najem miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej – placu 
postojowego, ul. 
Chramcówki (dz. ewid. 
nr 317/12 obr. 6) 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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66. XXII/
259/2020

25.06.2020 r. Najem miejskich 
nieruchomości – 
pomieszczeń 
użytkowych, ul. 
Jagiellońska 7 i 
Chramcówki 1D

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

67. XXII/
260/2020

25.06.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Bilinówka (dz. ewid. 
nr 423/2 obr. 4)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

68. XXII/
261/2020

25.06.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Bilinówka (dz. ewid. 
nr 423/3 obr. 4)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

69. XXII/
262/2020

25.06.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Bilinówka (dz. ewid. 
nr 423/1 obr. 4)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

70. XXII/
263/2020

25.06.2020 r. Obciążenie 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto 
Zakopane 
ograniczonym prawem 
rzeczowym 
 służebnością 
gruntową przechodu i 
dojścia,  
ul. Zborowskiego (dz. 
ewid. nr 737/69 i 
727/71 obr. 5) na rzecz 
każdoczesnych 
właścicieli działki ewid. 
nr 737/7 obr. 5

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

71. XXII/
264/2020

25.06.2020 r. Obciążenie 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto Zakopane 
ograniczonym prawem 
rzeczowym służebnością 
gruntową przechodu i 
przejazdu,

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Częściowo 
zrealizowana

brak
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ul. Pardałówka (dz. ewid. 
nr 38/1 obr. 107, część 
dz. ewid. nr 39/4 obr. 7) 
na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działek ewid. 
nr 45/10, 45/12, 45/9, 
45/11, 46/2, 39/6, 38/2 
obr. 107

72. XXII/
265/2020

25.06.2020 r. Obciążenie 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto Zakopane 
ograniczonym prawem 
rzeczowym służebnością 
gruntową przechodu i 
przejazdu,  
ul. Droga do Olczy (dz. 
ewid. nr 137/8 obr. 111)  
na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działek ewid. 
nr 124  
i 125/2 obr. 111

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

73. XXII/
266/2020

25.06.2020 r. Zgoda na przyjęcie 
przez Gminę Miasto 
Zakopane darowizny 
nieruchomości w 
postaci nieruchomości 
gruntowej – fragment 
ulicy Tatary (dz. ewid. 
nr 177/12 obr. 3)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

74. 25.06.2020 r. Zgoda na przyjęcie przez 
Gminę Miasto Zakopane 
darowizny nieruchomości 
gruntowych lub 
powstałych w wyniku 
podziału tych 
nieruchomości, ul. 
Ciągłówka

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

75. XXIII/
268/2020

30.07.2020r Przyjęcie Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych Miasta 
Zakopane na lata 
2020-2025.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Zakopanem; 
Urząd Miasta 
Zakopane; 
Jednostki 
organizacyjne 
Urzędu Miasta 
Zakopane; 
Pełnomocnik ds. 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi 
 i narkomani 

Realizowana 
na 
bieżąco 
począwszy od 
wejścia w życie 
uchwały

brak

181



76. XXIII/
269/2020

30.07.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Grunwaldzka (dz. 
ewid. nr 40/5, 40/6 obręb 
9), 
ul. Bulwary Słowackiego 
(część dz. ewid. nr 460 
obręb 12), 
ul. Kościelna (część dz. 
ewid. nr 263/12 obręb 8), 
ul. Małe Żywczańskie (dz. 
ewid. nr 50/2 obręb 9), 
ul. Zaryckiego (dz. ewid. 
nr 397/3 obręb 153), 
ul. Nowotarska (dz. ewid. 
nr 546/3 obręb 3), 
ul. Zaryckiego (dz. ewid. 
nr 400/3 obręb 153), 
ul. Nowotarska (dz. ewid. 
nr 200/3, 200/4, 534 
obręb 6), 
ul. Droga do Olczy (dz. 
ewid. nr 88 i 87/1 obręb 
144),

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana 

ul. Nowotarska 
(dz. ewid. nr 
200/3, 200/4, 
534 obręb 6) – 
w trakcie 
realizacji 

brak

77. XXIII/
270/2020

30.07.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Rybkówka (część dz. 
ewid. nr 99/7 obręb 51), 
ul. Podhalańska (dz. ewid. 
nr 207 obręb 108), 
ul. Kościelna (część dz. 
ewid. nr 263/23 obręb 8), 
ul. Kościuszki (część dz. 
ewid. nr 102/9 obręb 5),

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

78. XXIII/
271/2020

30.07.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Krzeptówki Potok 
(część dz. ewid. nr 134/2 i 
142/1 obręb 154), 
ul. Droga na 
Szymaszkową (część dz. 
ewid. nr 171 obręb 75), 
ul. Przewodników 
Tatrzańskich (część dz. 
ewid. nr 449/7 obręb 12),

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

79. XXIII/
272/2020

30.07.2020 r. Nadanie nazwy rondu 
położonemu na terenie 
Gminy Miasta Zakopane. 
Rondo Świętego Brata 
Alberta (skrzyżowanie 
ulic: Droga na Bystre, 
Mieczysława Karłowicza, 
Oswalda Balzera, Droga 
do Olczy, Droga na 
Antałówka) 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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80. XXIII/
273/2020

30.07.2020 r. Zwiększenie kwoty 
rekompensaty dla 
TESKO za remonty 
bieżące

Wydział 
Drogownictwa 
i Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

81. XXIII/
274/2020

30.07.2020 r Określenie średniej 
ceny jednostki 
paliwa w Gminie 
Miasto Zakopane na 
rok szkolny 2020/21

Wydział Oświaty Zrealizowana brak

82. XXIII/
275/2020

30.07.2020 r W sprawie regulaminu 
udzielania pomocy 
materialnej o 
charakterze socjalnym 
dla uczniów 
zamieszkałych na 
terenie Gminy Miasto 
Zakopane

Wydział Oświaty Zrealizowana brak

83. XXIII/
276/2020

30.07.2020 r Zmiana lokalnych 
standardów 
urbanistycznych dla 
inwestycji 
mieszkaniowych na 
obszarze Miasta 
Zakopane

Biuro 
Planowania 
Przestrzennego

Zrealizowana - 
obowiązuje

brak

84. XXIII/
277/2020

30.07.2020 r Zmiany w budżecie 
Miasta Zakopane na 
rok 2020

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

brak

85. XXIII/
278/2020

30.07.2020 r. Zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej                             
Miasta Zakopane na 
lata 2020-2030

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Dokonanie 
aktualizacji 
planów 
dochodów , 
wydatków i 
przychodów 
budżetu 
Miasta 
Zakopane

brak

86. XXIII/
279/2020

22.10.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane - Komisji 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

------------------ Zrealizowana brak

87. XXIII/
280/2020

22.10.2020 r Wybór delegata do 
Kongresu Związku 
Euroregion „Tatry” 

------------------ Zrealizowana brak
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88. XXIII/
281/2020

22.10.2020 r Rozpatrzenie skargi 
na działalność 
Burmistrza Miasta 
Zakopane

------------------ Zrealizowana brak

89. XXIII/
282/2020

22.10.2020 r Pozostawienie bez 
rozpatrzenia petycji 
złożonej przez 
Koalicję Polska 
Wolna od 5 G

------------------ Zrealizowana brak

90. XXII/
283/2020

22.10.2020 r Przyjęcie sprawozdania 
z realizacji „Gminnego 
Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy 
Miejskiej Zakopane na 
lata 2018-2021” za 
okres od 12.09.2018r. 
do 12.09.2020r.

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Zrealizowana brak 

91. XXII/
284/2020

22.10.2020 r w sprawie przyznania 
dotacji na prace 
konserwatorskie, 
restauratorskie lub 
roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, 
przyznaje środki na 
sfinansowanie prac 
konserwatorskich 
restauratorskich lub 
robót budowlanych w 
obrębie zabytkowej willi 
„Harenda" zlokalizowanej 
w Zakopanem na os. 
Harenda 12 a

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Przekazanie 
dotacji na 
podstawie 
zawartej 
umowy. 
Zrealizowano

brak

92. XXIV/
285/2020

22.10.2020 r Zmiana miejscowego 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
obszaru 
urbanistycznego 
nazwanego: 
BACHLEDZKI WIERCH

Biuro 
Planowania 
Przestrzennego

Zrealizowana - 
obowiązuje

brak

93. XXIV/
286/2020

22.10.2020 r Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
NOSAL-STACJA 
NARCIARSKA 

Biuro 
Planowania 
Przestrzennego

Zrealizowana - 
obowiązuje

brak

184



94. XXIV/
287/2020

22.10.2020 r w sprawie: rocznego 
programu 
współpracy Miasta 
Zakopane z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami, o 
których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności 
pożytku publicznego 
i o wolontariacie

Wydział Kultury, 
Wydział Spraw 
Społecznych i 
Zdrowia, 
Wydział Kultury 
Fizycznej i 
Komunikacji 
Społecznej, 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych i 
Przeciwdziałania 
Narkomanii

Zrealizowana Na podstawie 
uchwały 
realizowana 
jest 
współpraca z 
organizacjami 
pozarządowym
i i ogłaszane są 
otwarte 
konkursy ofert, 
przyznawane 
dotacje i 
opracowywane 
sprawozdania z 
realizacji 
programu 

95. XXIV/
288/2020

22.10.2020 r Pomnik przyrody – 
aleja drzew 
zlokalizowanego na 
terenie Gminy 
Miasto Zakopane

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Uchwała 
aktualizująca 
dotychczasowy 
akt prawny 
ustanawiający 
pomnik przyrody, 
w ramach której 
usunięto 12 szt. 
drzew przy ul. 
Przew. 
Tatrzańskich 
(zmiana w CRFOP)

brak

96. XXIV/
289/2020

22.10.2020 r Pomnik przyrody ‘Las 
Chałubińskich’

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Zmiana uchwały 
aktualizującej 
dotychczasowy 
akt prawny 
ustanawiający 
pomnik przyrody 
(zmiana w CRFOP)

brak

97. XXIV/
290/2020

22.10.2020 r Zmiany uchwały Nr 
XXXIV/435/2021 dot. 
powierzenia Sp. 
Tesko 
obowiązkowego 
zadania własnego 
gminy – utrzymania 
czystości i porządku 
na terytorium Gminy 
Miasto Zakopane

Wydział 
Ochrony 
Środowiska / 
Tesko TKGK Sp. z 
o.o.

Bieżąca obsługa 
systemu 
gospodarowania 
odpadami / 
zakończenie 
powierzenia w 
zakresie 
administrowania 
systemem 
gospodarowania 
odpadami

brak

98. XXIV/
291/2020

22.10.2020 r Zmiany uchwały XV/
182/2019 dot. określenia 
wysokości rekompensaty 
dla Sp. Tesko TKGK Sp. z 
o.o. za realizację 
obowiązkowego zadania 
własnego gminy 
utrzymania czystości i 
porządku na terytorium 
Gminy Miasto Zakopane 
(…) 

Wydział 
Ochrony 
Środowiska / 
Tesko TKGK Sp. z 
o.o.

Zakończenie 
powierzenia w 
zakresie 
administrowan
ia systemem 
gospodarowan
ia odpadami.

brak
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99. XXIV/
292/2020

22.10.2020 r w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej 
udzielenia pomocy 
finansowej dla 
Województwa 
Małopolskiego z 
przeznaczeniem na 
poprawę bezpieczeństwa 
na przejściach dla 
pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich 
Województwa 
Małopolskiego

Wydział 
Drogownictwa i 
Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy.

brak

100. XXIV/
293/2020

22.10.2020 r Zwiększenie kwoty 
rekompensaty dla 
TESKO za remonty 
bieżące

Wydział 
Drogownictwa i 
Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

101. XXIV/
294/2020

22.10.2020 r Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Broniewskiego (część 
dz. ewid. nr 133/2 obr. 
12), 
ul. Droga do Olczy (dz. 
ewid. nr 87/2 obr. 144), 
ul. Bilinówka (część dz. 
ewid. nr 468/11 obr. 4), 
ul. Kasprowicza (dz. ewid. 
nr 158/5 i 580/1 obr. 3), 
ul. Droga na 
Szymaszkową (dz. ewid. 
nr 501/1 obr. 7), 
ul. Droga na Bystre (część 
dz. ewid. nr 736 obr. 12), 
ul. Rybkówka (część dz. 
ewid. nr 34/2 obr. 51), 
ul. Bachledy (część dz. 
ewid. nr 197/1 obr. 33), 
ul. Podhalańska (dz. ewid. 
nr 208/2 i 209/2 obr. 108)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

102. XXIV/
295/2020

22.10.2020 r Dzierżawa części 
miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej, Al. 3 
Maja (dz. ewid. nr 
991/7 i 998 obr. 5)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

103. XXIV/
296/2020

22.10.2020 r Dzierżawa części 
miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej,  
ul. Kamieniec (dz. 
ewid. nr 411/35 obr. 3) 

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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104. XXIV/
297/2020

22.10.2020 r Dzierżawa 
nieruchomości 
gruntowych – kiosków 
handlowych, ul. Na 
Gubałówkę (dz. ewid. 
nr 379/4, 379/7, 379/8 
obr. 4)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

105. XXIV/
298/2020

22.10.2020 r Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto 
Zakopane, 
zabudowanej 
budynkiem dawnej 
Katolickiej Szkoły 
Podstawowej,  
ul. Piłsudskiego 21 (dz. 
ewid. nr 550 obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

106. XXIV/
299/2020

22.10.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Plac Niepodległości 
(dz. ewid. nr 651/3 obr. 
5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

107. XXIV/
300/2020

22.10.2020 r. Zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane w 
drodze przetargu, ul. 
Podhalańska (dz. ewid. 
nr 169 obr. 108)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

108. XXIV/
301/2020

22.10.2020 r. Zbycie nieruchomości 
lokalowej 
niemieszkalnej 
stanowiącej własność 
Gminy Miasto 
Zakopane  
w drodze przetargu, Al. 
3 Maja 5 – lokal 
użytkowy oznaczony 
symbolem D (dz. ewid. 
nr 846/4 obr. 5)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

109. XXIV/
302/2020

22.10.2020 r. Zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane w  
drodze przetargu, 
ul. Stary Młyn (dz. 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak
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ewid. nr 76/4 obr. 50)

110. XXIV/
303/2020

22.10.2020 r. Zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane w 
drodze przetargu,  
ul. Janosówka (dz. 
ewid. nr 62/2 obr. 71)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

111. XXIV/
304/2020

22.10.2020 r. Nieodpłatne nabycie 
nieruchomości Skarbu 
Państwa na rzecz 
Gminy Miasto 
Zakopane, ul. 
Szymanowskiego (dz. 
ewid. nr 1032 obr. 11)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

112. XXIV/
305/2020

22.10.2020 r. Nieodpłatne nabycie 
nieruchomości Skarbu 
Państwa na rzecz 
Gminy Miasto 
Zakopane, ul. 
Szymanowskiego (dz. 
ewid. nr 1023, 1024, 
1026, 1029, 1033 obr. 
11)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

113. XXIV/
306/2020

22.10.2020 r. Nieodpłatne nabycie 
nieruchomości Skarbu 
Państwa na rzecz 
Gminy Miasto 
Zakopane, ul. 
Szymanowskiego (dz. 
ewid. nr 1025 obr. 11)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

114. XXIV/
307/2020

22.10.2020 r. Zmiany w budżecie 
Miasta Zakopane na 
rok 2020

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

brak

115. XXIV/
308/2020

22.10.2020 r. Zmian wieloletniej 
prognozy finansowej 
Miasta Zakopane na 
lata 2020-2030

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Dokonanie 
aktualizacji 
planów 
dochodów , 
wydatków i 
przychodów 
budżetu 
Miasta 
Zakopane

brak

116. XXIV/
309/2020

22.10.2020 r. Przyjęcia Programu 
osłonowego pomocy 
rzeczowej w formie 
szczepień przeciwko 
grypie dla 
mieszkańców 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

brak
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Miasta Zakopane na 
lata 2020-2021

117. XXIV/
310/2020

26.11.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym Komisji 
Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Miasta 
Zakopane

------------------ Zrealizowana brak

118. XXIV/
311/2020

26.11.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane Komisji 
Gospodarki 
Komunalnej i 
Ochrony Środowiska

------------------ Zrealizowana brak

119. XXIV/
312/2020

26.11.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane Komisji 
Ekonomiki

------------------ Zrealizowana brak

120. XXIV/
313/2020

26.11.2020 r. Zmiana w składzie 
osobowym stałej 
komisji Rady Miasta 
Zakopane Komisji 
Urbanistyki i 
Rozwoju

------------------ Zrealizowana brak

121. XXV/
314/2020 

26.11.2020 r. Przyjęcie programów 
polityki zdrowotnej 
na lata 2021 - 2025

Wydział Spraw 
Społecznych 
i Zdrowia

Realizacja 
poprzez 
otwarte 
konkursy ofert 
przygotowywa
ne w ramach 
budżetu gminy 
w latach 
2021-2025

W roku 2020 
realizacja 
programów 
polityki 
zdrowotnej 
odbywała się 
na podstawie 
UCHWAŁY Nr 
XIX/293/2016 
RADY MIASTA 
ZAKOPANE Z 
dnia 25 lutego 
2016 r.

122. XXV/
315/2020

26.11.2020 r. Uchwała w sprawie 
przyjęcia 
Miejskiego 
Programu 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych i 
Narkomanii na rok 
2020 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
i narkomanii

Realizowanie 
zadań z zakresu 
Miejskiego 
Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 
2020 

brak
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123. XXV/
316/2020

26.11.2020 r. Wyznaczenia 
obszaru aglomeracji 
Zakopane

Wydział 
Ochrony 
Środowiska/
SEWiK TKGK Sp. 
z o.o.

Posiadanie 
obszaru 
aglomeracji i 
zapewnienie jego 
aktualizacji jest 
konieczne z uwagi 
na zapisy 
Krajowego 
Programu 
Oczyszczania 
Ścieków 
Komunalnych i 
zapewnienie 
możliwości 
ubiegania się 
przez SEWiK o 
środki zewnętrzne 
na zadania  dot. 
gospodarki 
wodno-ściekowej.

brak

124. XXV/
317/2020

26.11.2020 r. w sprawie prac 
wykonywanych na 
potrzeby ochrony 
przyrody na terenie 
miasta Zakopane

Gmina Miasto 
Zakopane

Na bieżąco – 
utrzymywanie 
pomników 
przyrody

brak

125. XXV/
318/2020

26.11.2020 r. w sprawie  
określenia wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości

Wydział 
Podatków i 
Opłat

Realizacja 
2021

brak

126. XXV/
319/2020

26.11.2020 r. w sprawie  zwolnień 
w podatku od 
nieruchomości

Wydział 
Podatków i 
Opłat

Realizacja 
2021

brak

127. XXV/
320/2020

26.11.2020 r. w sprawie  zwolnień 
w podatku od 
nieruchomości 
gruntów i budowli 
związanych z 
uprawianiem 
sportów zimowych

Wydział 
Podatków i 
Opłat

Realizacja 
2021

brak

128. XXV/
321/2020

26.11.2020 r. Określenie 
wysokości stawek 
podatku od środków 
transportowych

Wydział 
Podatków i 
Opłat

W trakcie 
realizacji

brak

129. XXV/
322/2020

26.11.2020 r. Zwolnienia w 
podatku                       
od środków 
transportowych 

Wydział 
Podatków i 
Opłat

W trakcie 
realizacji

brak
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130. XXV/
323/2020

26.11.2020 r. Zbycie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane w 
drodze przetargu,  
ul. Krupówki (dz. ewid. 
nr 909/2 obr. 5)

Wydział Mienia i 
Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

131. XXV/
324/2020

26.11.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Chramcówki (część dz. 
ewid. nr 269/2 obr. 6), 
ul. Małe Żywczańskie (dz. 
ewid. nr 50/1 obr. 9), 
ul. Zborowskiego (część 
dz. ewid. nr 737/37 i 
737/71 obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

132. XXV/
325/2020

26.11.2020 r. Zmiany w budżecie 
Miasta Zakopane na 
rok 2020

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

brak

133. XXV/
326/2020

26.11.2020 r. Zmian wieloletniej 
prognozy finansowej 
Miasta Zakopane na 
lata 2020-2030

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Dokonanie 
aktualizacji 
planów 
dochodów , 
wydatków i 
przychodów 
budżetu Miasta 
Zakopane

brak

134. XXVI/
327/2020

30.12.2020 r. Dzierżawa miejskiej 
nieruchomości 
gruntowej,  
ul. Rybkówka (dz. 
ewid. nr 34/2 obr. 
51)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

135. XXVI/
328/2020

30.12.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowych: 
ul. Weteranów Wojny 
(część dz. ewid. nr 
846/14  
obr. 5), 
ul. Sienkiewicza (część dz. 
ewid. nr 520/2 obr. 6), 
ul. Kasprusie (część dz. 
ewid. nr 496 obr. 5)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Częściowo 
zrealizowana 
Dz. ewid. nr 
846/14 obr. 5 
w trakcie 
realizacji

brak

136. XXVI/
329/2020

30.12.2020 r. Dzierżawa miejskich 
nieruchomości 
gruntowej, w rejonie 
ulic Słonecznej i 
Nowotarskiej (część dz. 
ewid. nr 13/11 i 644/1 
obr. 5) 

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak
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137. XXVI/
330/2020

30.12.2020 r. Bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości 
gruntowej stanowiącej 
własność Gminy 
Miasto Zakopane,  
ul. Kościelna (dz. ewid. 
nr 263/12 obr. 8)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

Zrealizowana brak

138. XXVI/
331/2020

30.12.2020 r. Wniesienie w formie 
wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki 
SEWIK Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o., 
nieruchomości 
położonej przy ul. 
Krzeptówki – Potok 
(dz. ewid. nr 134/2, 
142/3 obr. 154)

Wydział Mienia 
i Nadzoru 
Właścicielskiego

W trakcie 
realizacji

brak

139. XXVI/
332/2020

30.12.2020 r. Zniesienie formy 
ochrony przyrody z 
obumarłych drzew – 
pomników przyrody 
rosnących na terenie 
pomnika przyrody 
‘Las Chałubińskich’

Wydział 
Ochrony 
Środowiska

Realizowana 
na bieżąco

brak

140. XXVI/
333/2020

30.12.2020 r. Przyjęcie Lokalnego 
Programu 
Osłonowego dla 
osób, które ponoszą 
zwiększone koszty 
grzewcze związane z 
używaniem 
ekologicznego 
systemu ogrzewania.

Gmina Miasto 
Zakopane/ 
Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Realizacja 
programu dotyczy 
udzielania w 
okresie 2021 – 
2026 r. wsparcia 
finansowego 
osobą które 
wymieniły 
tradycyjne źródło 
ogrzewania 
budynku na 
ekologiczne i 
spełniają warunki 
wskazane w 
Programie.

brak 

141. XXVI/
334/2020

30.12.2020 r. W sprawie przyjęcia 
programu osłonowego 
pomocy rzeczowej w 
formie szczepień 
przeciwko 
pneumokokom dla 
mieszkańców Miasta 
Zakopane w roku 
2020/2021. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Realizowana 
na 
bieżąco 
począwszy od 
wejścia w życie 
uchwały 

XXVI/
334/2020
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142. XXVI/
335/2020

30.12.2020 r. W sprawie planu 
dofinansowania form 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 
2021r za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i 
przedszkolach, dla 
których organem 
prowadzącym jest Gmina 
Miasto Zakopane

Wydział Oświaty Zrealizowana brak

143. XXVI/
336/2020

30.12.2020 r. w sprawie: ustalenia 
rekompensaty dla Spółki 
„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa za realizację 
zadania polegającego na 
opróżnianiu i wywozie 
nieczystości z koszy 
ulicznych, opróżnianiu i 
wywozie nieczystości z 
koszy znajdujących się na 
przystankach na terenie 
Gminy Miasta Zakopane 
oraz wywozie nieczystości 
z terenów będących w 
zarządzie Burmistrza 
Miasta Zakopane i 
terenów objętych 
wywozem na podstawie 
porozumień w okresie od 
01.01.2021r. do 
31.12.2021r.

Wydział 
Drogownictwa i 
Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej.

brak

144. XXVI/
337/2020

30.12.2020 r. w sprawie ustalenia 
rekompensaty dla Spółki 
„TESKO” Tatrzańska 
Komunalna Grupa 
Kapitałowa Spółka z o.o. 
za realizację zadania 
polegającego na 
świadczeniu usług 
napraw, konserwacji, 
wymiany zniszczonych  
znaków drogowych oraz 

Wydział 
Drogownictwa i 
Transportu

Przygotowanie 
i podpisanie 
aneksu do 
umowy 
wykonawczej 
na 2021 r.

brak

na wykonaniu 
oznakowania pionowego 
w wypadku 
wprowadzenia zmian w 
organizacji ruchu 
drogowego na terenie 
miasta Zakopane

145. XXVI/
338/2020

30.12.2020 r. Zmiany w budżecie 
Miasta Zakopane na 
rok 2020 

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Wykonanie 
dochodów i 
wydatków

brak
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146. XXVI/
339/2020

30.12.2020 r. W sprawie zwolnień z 
podatku od 
nieruchomości 
związanych                                  
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których 
płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem 
negatywnych 
konsekwencji 
ekonomicznych                            
z powodu COVID-19

Wydział 
Podatków i 
Opłat

W trakcie 
realizacji

brak

147. XXVI/
340/2020

30.12.2020 r. w sprawie  przedłużenia 
terminów płatności rat 
podatku od 
nieruchomości 
przedsiębiorców, których 
płynność finansowa 
uległa  pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem 
negatywnych 
konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19

Wydział 
Podatków i 
Opłat

W trakcie 
realizacji

brak

148. XXVI/
341/2020

30.12.2020 r W sprawie ustalenia 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem 
2020 roku oraz 
ustalenia planu 
finansowego tych 
wydatków

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Ustalenie 
wydatków nie 
wygasających

Realizacja 
wszystkie 
wydziały

149. XXVI/
342/2020

30.12.2020 r W sprawie budżetu 
Miasta Zakopane na 
rok 2021

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Budżet Miasta 
Zakopane na 
rok 2021

Wszystkie 
wydziały

150. XXVI/
343/2020

30.12.2020 r Przyjęcie wieloletniej 
prognozy finansowej 
Miasta Zakopane na 
lata 2021-2030

Wydział 
Finansowo - 
Budżetowy

Wieloletnia 
prognoza 
finansowa na 
rok 2021-2030

Wszystkie 
wydziały
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