
  

UCHWAŁA NR XI/121/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej w ciągu ulicy Mazurskiej do kategorii drogi gminnej 

Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska w Augustowie, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

w Augustowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Zalicza się odcinek drogi krajowej nr 16 położony w Augustowie w ciągu ulicy Mazurskiej od ronda 

łączącego drogę krajową nr 16 z drogą powiatową nr 2685B (ul. Raczkowska) do ronda „NSZZ Solidarność”, 

długości ok. 1650 m, do kategorii drogi gminnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 3611



Uzasadnienie 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, zwróciła się do Gminy Miasto 

Augustów z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miasta Augustów uchwały zaliczającej ul. Mazurską  

do kategorii drogi gminnej. 

Powyższa uchwała wraz z jednoczesnym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw transportu 

o pozbawieniu przedmiotowego odcinka kategorii drogi krajowej ma na celu przejęcie przez Gminę Miasto 

Augustów własności i zarządu nad wskazanym odcinkiem drogi, co umożliwi samodzielne zarządzanie tym 

odcinkiem drogi przez władze Miasta, a tym samym łatwiejsze reagowanie na potrzeby mieszkańców 

w zakresie organizacji ruchu. 

Ponadto uporządkuje to przebieg dróg krajowych na terenie Miasta Augustowa. Zmiana kategorii drogi 

na gminną umożliwi zamknięcie ul. Mazurskiej dla ruchu tranzytowego – dzięki możliwości przeniesienia 

tego ruchu na odcinek drogi krajowej S8. 
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