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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 7131)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 4702)) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku: 

1) ul. Adama Chętnika - obejmującą działki o numerach 58/59, 59/26, 59/38, 60/21, 61/30, 62/82, 62/91 i 90/15 
w obr. 15 

2) ul. Diamentową - obejmującą działki o numerach  12/49, 12/52, 12/55, 12/58, 13/33, 14/10, 15/13, 16/33, 
17/12, 17/24, 17/50, 18/5, 18/59 i 19/58 w obr. 15 

3) ul. Nefrytową - obejmującą działki o numerach  18/29, 18/46 i 18/58 w obr. 15 

4) ul. Księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego - obejmującą działki o numerach 1677/33, 1677/35, 
1677/36, 1677/38, 1677/40, 1677/43, 1678/4, 1678/6, 1679/3, 1679/4, 1680/1, 1680/3, 1681/1, 1683/6 
i 1684/12 w obr. 2 

5) ul. Saturna - obejmującą działki o numerach 661 i 530 w obr. 1 

6) ul. Wilejki - obejmującą działkę o numerze 1871/3 w obr. 15 

§ 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. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i 1087. 
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Uzasadnienie

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 r. z późn. zm.) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w cyt. ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Każda z kategorii dróg publicznych winna spełniać określone parametry techniczne oraz warunki formalne,
prawne, tzn. zaliczenie do danej kategorii dróg winno nastąpić w formie przewidzianej prawem tj. w formie
uchwały. W przypadku dróg gminnych, a więc dróg o znaczeniu lokalnym, zaliczenie to, następuje w drodze
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Na terenie miasta Białegostoku istnieje wiele ulic, które pomimo, iż posiadają metryki oraz książki dróg
obowiązujące dla dróg publicznych, obecnie, w świetle aktualnej ustawy nie mają uregulowanego stanu prawnego.
Uzupełnienie wymaganych dokumentów, poświadczających zaliczenie dróg wymienionych w przedmiotowej
uchwale do kategorii dróg gminnych, ułatwi sporządzenie inwentaryzacji całego układu drogowego na obszarze
miasta. Podjęcie uchwały w ww. kwestii jest również niezbędne do nadania ulicom wymaganych numerów,
zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego numeracji i ewidencji dróg.

Nadmienia się, iż wskazane ulice, tj. Adama Chętnika, Diamentowa, Nefrytowa, Księdza Arcybiskupa
Romualda Jałbrzykowskiego, Saturna i Wilejki po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, będą podlegały
przepisom ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, m.in. kwestii prowadzenia robót i zajęcia pasa
drogowego, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami, czy też obiektów budowlanych oraz reklam.
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