
  

UCHWAŁA NR XXI/274/2020 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich niżej wymienione odcinki dróg: 

1) ul. Leśna w Suwałkach – na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do skrzyżowania typu rondo  

z ul. Leśną (droga powiatowa nr 2451B); 

2) ulica Leśna w Suwałkach – od skrzyżowania typu rondo z ul. Leśną (droga gminna 101421B) 

do skrzyżowania typu rondo z ul. Utrata; 

3) ulica Kolejowa w Suwałkach – od skrzyżowania z ul. Utrata do skrzyżowania z ul. Północną; 

4) ulica Północna w Suwałkach – od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego (rondo Aleksandra Seredyńskiego); 

5) ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego w Suwałkach – od skrzyżowania z ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego  

o skrzyżowania typu rondo z ul. Północną (rondo Aleksandra Seredyńskiego); 

6) ulica Armii Krajowej w Suwałkach – na odcinku od skrzyżowania typu rondo z ul. Mikołaja Reja  

(rondo Ofiar Obławy Augustowskiej w lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie) do skrzyżowania  

z ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego; 

§ 2. Zaliczenie dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg wojewódzkich następuje z mocą od dnia 

1 stycznia 2021 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Dębski 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815. 
2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1087. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 października 2020 r.

Poz. 4165
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