
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/266/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

z dnia 24 października 2016 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej Nr 664 na terenie 

powiatu suwalskiego i powiatu augustowskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 486) oraz art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

z późn. zm.
1)

) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej nw. odcinki drogi Nr 664 Raczki – Augustów, o długości 

20,414 km, w tym: 

1) odcinek o dł. 7,16 km (od km 0+000 do km 7+160) - na terenie powiatu suwalskiego; 

2) odcinek o dł. 13,254 km (od km 7+160 do km 20+414) - na terenie powiatu augustowskiego, która –  

w wyniku przekazania z mocy ustawy w zarząd województwa podlaskiego starodroża drogi krajowej nr 8 

(od km 734+306 skrzyżowanie z drogą krajową nr 16 w Augustowie do km 756+677 granica 

administracyjna miasta Suwałki) oraz z uwagi na praktycznie równoległy przebieg wybudowanej 

obwodnicy w ciągu DK8 i powstanie alternatywnie lepszego połączenia Augustowa z Suwałkami 

w standardzie drogi wojewódzkiej (starodroże DK8) – utraciła swoją dotychczasową rolę użytkową 

i funkcjonalną w układzie transportowym województwa podlaskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

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

Województwa Podlaskiego.   

  Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Jacek Piorunek 

 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336,  

poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281, z 2016 r. poz. 770, poz. 903. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4004
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