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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie pozbawienia części Rynku Kościuszki kategorii drogi powiatowej
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. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 20682)), w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej część drogi powiatowej Nr 2200B - część Rynku Kościuszki
w Białymstoku, zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1441/2 o pow. 0,5554 ha w obr.
11 (Śródmieście) - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Pozbawiona kategorii drogi powiatowej część drogi, o której mowa w § 1, zostaje wyłączona
z użytkowania jako droga.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 4. 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 wyższej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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, 1495, 1716, 1815 i 2020

2) Zmiany
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2019 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 2018 r. poz. 2068 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.
Rynek Kościuszki stanowi w chwili obecnej drogę kategorii powiatowej i pozbawienie jej części, tj. działki numer
1441/2 o pow. 0,5554 ha w obr. 11 wskazanej kategorii, zgodnie z cytowaną ustawą, następuje 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. Ponadto zaznacza się, że przedmiotowa część zostanie wyłączona
z użytkowania jako droga.
Działka o numerze geod. 1441/2 w obr. 11, zajęta pod drogę publiczną powiatową – ulicę Rynek Kościuszki,
stała się z mocy prawa mieniem Miasta Białystok na prawach powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
RR.IV.77231-1/13/03 z dnia 12.05.2003 r. W chwili obecnej wyłączona jest jednak z ruchu kołowego, w celu
utworzenia centralnego placu miejskiego. Myślą przewodnią realizacji powyższego zagospodarowania było
stworzenie rynku miejskiego, jako placu Białegostoku oraz pasażu pieszego obejmującego teren przed Katedrą.
Całość założenia nawiązuje do dawnego historycznego układu runku i przebiegu traktu choroskiego.
Ponadto nieruchomość o numerze geod. 1441/2 w obr. 11, położona jest na terenie miasta, na którym
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul.
Rynek Kościuszki i Sienkiewicza), zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/543/13 Rady Miasta Białystok z dnia
25 czerwca 2013 r. Zgodnie z niniejszym planem stanowi ona teren oznaczony symbolem 7.4KPL, który
przeznaczony jest pod przestrzeń publiczną – plac wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Biorąc pod uwagę powyższe, pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka Rynku Kościuszki, tj. działki
numer 1441/2 o pow. 0,5554 ha w obr. 11 i wyłączenie go z użytkowania jako drogi, uważa się za zasadne.
Wprowadzi to bowiem ład przestrzenny na danym obszarze, ułatwi gospodarowanie przedmiotowym gruntem
i jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz funkcją jaką pełni w terenie.
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