Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2021 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. płk. Czesława Hake - obejmującą działki o numerach 1/10 i 23/5 w obr. 22 - Krywlany
2) ul. Dywizjonu 303 - obejmującą działki o numerach 22/8, 1/20 i 1/8 w obr. 22 - Krywlany wraz z Rondem
kapitana Kazimierza Wünschego - obejmującym działkę o numerze 1/9 w obr. 22 - Krywlany.
§ 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
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 1087 i 2338.
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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.
Ulice płk. Czesława Hake i Dywizjonu 303 wraz z Rondem kapitana Kazimierza Wünschego zostały
wykonane w oparciu o decyzję Nr 976/2017 z dnia 27 października 2017 r. znak: DAR-V.6740.1.332.2017,
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, w której określono je jako drogi gminne.
Mając na względzie konieczność realizacji kategorii drogi wskazanej w powyższej decyzji, jak również zapisy
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określające ww. drogi jako publiczne,
podjęcie przedmiotowej uchwały uważa sie za zasadne.
Nadmienia się, iż wskazane ulice, tj. płk. Czesława Hake i Dywizjonu 303 wraz z Rondem kapitana
Kazimierza Wünschego 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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