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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Bitwy Białostockiej do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek ulicy Bitwy Białostockiej, obejmujący działki o numerach  
512, 539/2 i 539/3 w obr. 12 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.  

§ 2. Zaliczenie drogi, o której mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2021 r., 
pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi powiatowej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i 1087. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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Uzasadnienie

W związku z koniecznością regulacji i dostosowania kategorii odcinka ulicy Bitwy Białostockiej
obejmującego działki o numerach 512, 539/2 i 539/3 w obr. 12, do jej faktycznej rangi, jaką pełni w układzie
komunikacyjnym miasta, zasadnym jest zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych po uprzednim pozbawieniu
aktualnej kategorii drogi powiatowej.
  Przedmiotowy odcinek ulicy Bitwy Białostockiej stanowi obecnie drogę utwardzoną
o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od około 8,60 m do około 5,0 m. Ponadto jest ,,drogą ślepą”.
Nie spełnia zatem parametrów technicznych, ani nie  pełni wymaganej dla dróg powiatowych funkcji w układzie
komunikacyjnym miasta Białegostoku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oznaczony jest on symbolem 5KD-D – stary przebieg ul. 1- szej Armii Wojska Polskiego, droga gminna, ulica
dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, z jezdnią 1×2 pasy ruchu.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w zakresie uzyskania pozwolenia na"Budowę i rozbudowę
odcinków ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej" . Z posiadanej
dokumantacji wynika, iż przedmiotowa ulica została zaprojektowana jako droga klasy D, co odpowiada zapisom
miejscowego planu oraz jej lokalnemu charakterowi.

Biorąc pod uwagę powyższe, zaliczenie odcinka ulicy Bitwy Białostockiej obejmującego działki
o numerach 512, 539/2 i 539/3 w obr. 12, do kategorii dróg gminnych po uprzednim pozbawieniu aktualnej
kategorii drogi powiatowej uważa się za zasadne. Wprowadzi to bowiem ład przestrzenny na danym obszarze,
ułatwi gospodarowanie niniejszą drogą i doprowadzi do zgodności jej zagospodarowanie z właściwym statusem.  

Procedowanego pozbawienia i zaliczenia dokonuje się w trybie określonym w cyt. wyżej ustawie,
tj. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest
możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie
nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku
następnego.

Id: 2D3FF9B2-29D9-4AA6-96CC-9BE7F158EF9E. Projekt Strona 3




