
UCHWAŁA NR XXVI/209/21 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego przebudowy obecnej drogi 
krajowej nr 8  na odcinku Białystok - Augustów do standardu drogi ekspresowej. 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt.3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu 
Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 
2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. 
Nr 108 poz. 1121, z 2009 r. Nr 93 poz. 1005, z 2010 r. Nr 5 poz. 78, Nr 213 poz. 2627, z 2011 r. 
Nr 68 poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące przebudowy obecnej drogi krajowej nr 
8 na odcinku Białystok - Augustów do standardu drogi ekspresowej stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/209/21 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 26 maja 2021 r. 

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące przebudowy obecnej drogi krajowej    nr 8 na odcinku 
Białystok - Augustów do standardu drogi ekspresowej. 

Rada Miasta Hajnówka popiera zgłoszony przez podlaskich parlamentarzystów 
i samorządowców postulat uzupełnienia sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim o budowę 
odcinka Białystok - Augustów według parametrów drogi ekspresowej. 

Odcinek drogi Białystok - Augustów stanowi najkrótsze połączenie budowanej drogi ekspresowej S19 
Via Carpatia, drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku oraz miasta Białystok i aglomeracji 
białostockiej w ruchu międzynarodowym z krajami bałtyckimi, a także stolicy regionu z Augustowem, jako 
ważnym ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym oraz Suwałkami jako drugim co do wielkości miastem 
w województwie podlaskim. 

Rada Miasta Hajnówka zwraca się do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury 
o uwzględnienie niniejszego stanowiska w działaniach Rządu w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności 
i spójności sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, w tym w województwie podlaskim.
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