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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie zaliczenia ulicy Wisławy Szymborskiej 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 2022 r. 
poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych Miasta Białegostoku ulicę Wisławy Szymborskiej - obejmującą 
działki o numerach 1585/3, 1590/16, 1590/63, 1590/28, 1590/61, 1591/2 w obr. 11 - Śródmieście. 

§ 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) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655. 
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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 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.  
           Ulicę Wisławy Szymborskiej  zrealizowano w oparciu o decyzję nr 891/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 
znak: DAR-V.640.2.11.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na Rozbudowie drogi 
gminnej – ul. Wisławy Szymborskiej (11KD-D) (…). Wskazana inwestycja została wykonana przez Inwestora 
zewnętrznego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14 marca 2018 r. Mając na względzie konieczność 
realizacji kategorii drogi wskazanej w decyzji ZRID, jak również zapisy obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określające ww. drogę -  jako publiczną, podjęcie przedmiotowej uchwały 
uważa sie za zasadne. 
        Nadmienia się, iż ulica Wisławy Szymborskiej po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, 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. 
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