
	 	 	 	 	 płatna
                                           www.zakopane.eu

Urząd	Miasta	zakopaneUrząd	Miasta	zakopane
l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie  l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane?  l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania 
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

37

Nowa Rada Miasta Zakopane

Burmistrz	Miasta	zakopane	
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 
27.11-19.12 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości 
zarządzenie w sprawie lokalu mieszkalnego w budynku wie-
lorodzinnym, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najem-
ców tego lokalu. Dot. lokalu nr 3, położonego w Zakopanem,  
przy ul. Zamoyskiego nr 6A.

Burmistrz	Miasta	zakopane	
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 
20.11-12.12 2014 r. zostało podane do publicznej wiadomości 
zarządzenie w sprawie lokalu mieszkalnego w budynku wie-
lorodzinnym, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najem-
ców tego lokalu. Dot. lokalu nr 17, położonego w Zakopanem,  
przy ul. Kościelnej nr 13.

Burmistrz	Miasta	zakopane	
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 
31.10-21.11 2014 r. podano do publicznej wiadomości za-
rządzenie w sprawie lokalu mieszkalnego w budynku wielo-
rodzinnym, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najem-
ców tego lokalu. Dot. lokalu nr 1, położonego w Zakopanem,  
na os. Szymony nr 1.

49/2014

podczas I sesji Rady Miasta Zakopane jej 
członkowie, wybrani w wyborach 16 listopada br., 

złożyli uroczyste ślubowanie. Wybrano również 
przewodniczącego Rady, którym  

został Grzegorz Jóźkiewicz, 
oraz dwóch zastępców:  

Andrzeja Jasińskiego i Macieja Wojaka.

Skład Rady Miasta Zakopane:
Bartłomiej Bryjak (KWW nowe Zakopane)
Marek Donatowicz (KWW platforma Obywatelska)
Leszek Dorula (KWW Jedno Zakopane)
Józef Figiel (KWW Solidarne Zakopane)
Zbigniew Figlarz (KWW Jedność tatrzańska)
łukasz Filipowicz (KWW nowe Zakopane)
Kacper Gąsienica Byrcyn (KWW Jedność tatrzańska)
Jan Gluc (KWW tatrzański Klub niezależnych)
Jacek Herman (KWW twoje Zakopane)
andrzej Hyc (KWW twoje Zakopane)

andrzej Jasiński (KWW Solidarne Zakopane)
Jerzy Jędrysiak (KWW platforma Obywatelska)
Grzegorz Jóźkiewicz (KWW tatrzański Klub niezależnych)
Jacek Kalata (KWW Lepsze perspektywy)
Stanisław Majerczyk (KWW tatrzański Klub niezależnych)
Bożena Solańska (KWW platforma Obywatelska)
Zbigniew Szczerba (KWW twoje Zakopane)
Wojciech tatar (KWW tatrzański Klub niezależnych)
 andrzej topór Jasica (KWW tatrzańskie przymierze)
Krzysztof Wiśniowski (KWW twoje Zakopane)
Maciej Wojak (KWW platforma Obywatelska)

Remont dworca PKP  
coraz bliżej
Po długich negocjacjach podpisana została umowa pomiędzy 
Polskimi Kolejami Państwowymi a miastem Zakopane. 
Otwiera ona drogę dla gruntownego remontu zaniedbanego 
obiektu i stworzenia nowoczesnego i funkcjonalnego 
centrum komunikacyjnego.

R oboty mają ruszyć nie 
wcześniej niż za pół 

roku i zakończyć się po upły-
wie 14 miesięcy. Dlatego też 
pierwsi pasażerowie będą 
mogli skorzystać z nowocze-
snego dworca w 2016 r. Pla-
nuje się, że na dzisiejszych 
terenach dworcowych znaj-
dą się miejsca dla peronów i 
torowisk, stanowiska dla au-
tobusów oraz przystanki dla 
busów zapewniających lokal-
ny transport, tworząc tym sa-
mym zintegrowane centrum 
komunikacyjne. Zmoderni-

zowane zostaną ponadstulet-
nie budynki dworcowe, co bę-
dzie wymagało zgody konser-
watora zabytków i jego kon-
sultacji, aby zagwarantować, 
że nie zostaną zniszczone ich 
wyjątkowe cechy architekto-
niczne.
Inwestycję realizować będą 
we współpracy Gmina Mia-
sto Zakopane, Polskie Koleje 
Państwowe oraz  Małopolskie 
Dworce Autobusowe. Dla jej 
przygotowania powołany zo-
stanie specjalny zespół ro-
boczy.


