Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Władysława Raginisa 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 2019 r.
poz. 5061)) 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 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Władysława Raginisa na odcinku od ulicy Wasilkowskiej do
ulicy Kazimierza Wielkiego, obejmującą działki o numerach 1744/1, 1743/1, 1218, 1645, 1721/2, 604 w obr.
14 i 38/104 w obr. 15 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Zaliczenie drogi, o której mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2020 r.,
pod warunkiem pozbawienia tej drogi kategorii drogi wojewódzkiej.
§ 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 2019 r. poz. 1309 i 1571.
tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, 317 i 1693 oraz
z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495.

2) Zmiany
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2019 r.
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Uzasadnienie
W związku z koniecznością regulacji i dostosowania kategorii ulicy Władysława Raginisa
na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Kazimierza Wielkiego do jej faktycznej rangi, jaką pełni w układzie
komunikacyjnym miasta, zasadnym jest pozbawienie jej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenie do kategorii
dróg gminnych.
Przedmiotowa uchwała dotyczy odcinka ww. ulicy, który przestał pełnić funkcję drogi wojewódzkiej po
wybudowaniu i oddaniu do użytkowania ul. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Ulica ta została wykonana
w oparciu o decyzję nr 7/2010 z dn. 1 października 2010 r., znak: WI.I.IA.70453/4-3/2010 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, w której została wskazana bowiem jako droga wojewódzka. Mając to na uwadze
oraz zobowiązanie województwa, złożone we wniosku o dofinansowanie przebudowy dw 676, zgodnie z którym
przedmiotowa droga nie będzie miała niższego standardu niż drogi dwupasmowej, podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne. Ulica Władysława Raginisa na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Kazimierza Wielkiego
posiada przekrój 1 x 2 i nie spełnia zatem niniejszego zobowiązania.
W związku z powyższym i faktem, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego porzygotowuje
w chwili obecnej projekt uchwały w sprawie pozbawienia wskazanego odcinka ulicy Władysława Raginisa
kategorii drogi wojewódzkiej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), ww. ulica musi być zaliczona do innej kategorii dróg publicznych (w powyższym
przypadku gminnej). Wskazanego 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.
Ponadto informuję, iż na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego we wrześniu br. zostanie procedowany
również projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Kazimierza Wielkiego do kategorii dróg wojewódzkich i
zostanie ustalony na niej przebieg drogi nr 676.
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