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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Zwierzynieckiej kategorii drogi powiatowej. 

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. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z 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. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej Nr 2204B - odcinek ulicy 
Zwierzynieckiej w Białymstoku, zlokalizowany  na  działce  oznaczonej  numerem  geodezyjnym 728 o pow.  
1,9630 ha w obr. 10 (Mickiewicza) - zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 
2023 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych. 

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

Rady Miasta Białystok 

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

 
 

        W związku z koniecznością regulacji i dostosowania kategorii odcinka ulicy Zwierzynieckiej obejmującego 
działkę o numerze 728 w obr. 10, do jej faktycznej rangi, jaką pełni w układzie komunikacyjnym miasta, zasadnym 
jest pozbawienie jej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii dróg gminnych. 
         Ulica Zwierzyniecka, m.in. działka numer 728 w obr. 10, została przejęta jako droga wojewódzka od 
poprzedniego zarządzającego, tj. Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich, na podstawie porozumienia zawartego 
w dniu 22 października 1993 r. pomiędzy Wojewodą Białostockim a Prezydentem Miasta Białegostoku. Następnie 
zgodnie z art. 103 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się ona 
drogą powiatową, gdyż nie została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. 
w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1071). 
        Przedmiotowy odcinek ulicy Zwierzynieckiej od skrzyżowania z ulicą Świętego Pio do skrzyżowania z ulicą 
Adama Mickiewicza stanowi obecnie drogę utwardzoną. Jednakże utracił on uprzednią rangę w układzie 
komunikacyjnym miasta Białegostoku, w związku z wybudowaniem ulicy Świętego Pio, oznaczonej w planie 
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1 KD-G. Aktualnie wnioskowana ulica jest drogą o znaczeniu 
lokalnym, stanowiącą uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. 
          Biorąc pod uwagę powyższe, pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka ulicy Zwierzynieckiej, tj. 
działki numer 728 o pow. 1,9630 ha w obr. 10 – Mickiewicza i zaliczenie go do kategorii dróg gminnych, uważa 
się za zasadne. Wprowadzi to bowiem ład przestrzenny na danym obszarze i doprowadzi do zgodności 
zagospodarowania powyższej ulicy z właściwym statusem.  
        Procedowanego pozbawienia i zaliczenia dokonuje się w trybie określonym w cytowanej 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 nadmienia się, iż w przedmiotowej sprawie uzyskano pozytywne opinie Zarządu Powiatu 
Białostockiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. 
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