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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zaliczenia ulicy Świętego Pio do kategorii dróg powiatowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 6a ust. 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376 ze zm.2)), w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się kategorii dróg powiatowych ulicę Świętego Pio w Białymstoku, zlokalizowaną na  działkach  
oznaczonych  numerami  geodezyjnymi:  567/1, 568/2, 570/3, 570/5, 571/3, 576/2, 577/1, 578/1, 584/1, 585, 586, 
587/17, 587/28, 587/29, 587/32, 587/34, 589/16, 590/3, 591/3, 592/7, 593/1, 594, 595, 596/2, 597/1, 598, 599/1, 
600/5, 600/7 w obr. 10 (Mickiewicza) i 1998/1, 1999/2 w obr. 11 (Śródmieście) - zgodnie z załącznikiem do 
uchwały. 

§ 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 ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 

655 i 1261. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 063BC0FE-2942-4798-89D1-96D37F3E84F9. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2022 r. 
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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 2021 r. poz. 1376 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 musi spełniać określone parametry techniczne oraz warunki formalne, prawne, 
tzn. zaliczenie do danej kategorii dróg powinno nastąpić w formie przewidzianej  prawem  tj. w formie  uchwały. 
W przypadku dróg powiatowych, następuje to w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem 
województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których 
przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów 
miast. 
        Ulica Świętego Pio jest drogą kasy G o przekroju 2 x 2 i stanowi połączenie pomiędzy ulicą Zwierzyniecką  
(droga powiatowa nr 2204B) a ulicą Adama Mickiewicza (droga powiatowa nr 1484B). W obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic 
Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej), oznaczona jest ona symbolem  1KD-G – (droga publiczna) ulica główna z jednią 
2x2 pasy ruchu, w przekroju ulicy droga rowerowa.   
            Z uwagi na powyższe, brak jest przeciwwskazań do zaliczenia ulicy Świętego Pio do kategorii dróg 
powiatowych. Podjęcie uchwały w niniejszej kwestii jest również niezbędne do nadania jej wymaganego numeru, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia dotyczącego numeracji i ewidencji dróg.  Ponadto po zaliczeniu do kategorii 
dróg powiatowych ulica Świętego Pio będzie podlegała 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.  
         Nadmienia się również, że w przedmiotowej sprawie uzyskano pozytywne opinie Zarządu Powiatu 
Białostockiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. 
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