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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie upamiętnienia ofiar hitlerowskiego obozu pracy w Starosielcach w formie tablicy memoratywnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.    Wyraża się zgodę na upamiętnienie ofiar hitlerowskiego obozu pracy w Starosielcach w formie tablicy 
memoratywnej,  która będzie zlokalizowana przy ul. Klepackiej. 

2. Na tablicy memoratywnej zostanie zamieszczona inskrypcja o następującej treści: 

PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKIEGO OBOZU PRACY 

FUNKCJONUJĄCEGO OD LIPCA 1942 R. DO LIPCA 1944 R. 

WIĘŹNIOWIE BYLI ZMUSZANI DO CIĘŻKIEJ PRACY, GŁODZENI I BICI. 

NIEZNANA LICZBA ZOSTAŁA ZAMORDOWANA W OBOZIE 

ORAZ PODCZAS JEGO EWAKUACJI. 

W TYM MIEJSCU PRZY UL. KLEPACKIEJ, NA TERENIE MIĘDZY TORAMI, 

ZNAJDOWAŁY SIĘ BARAKI OBOZOWE. 

3. Tablica memoratywana, o której mowa w ust. 1, zostanie umieszczona na ścianie oporowej wiaduktu 
kolejowego w pasie drogowym ul. Klepackiej, w granicach działki nr: 1891/132 w obr. geod. 06 (Starosielce 
Południe), która stanowi własność Gminy Białystok. 

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający na zdjęciu miejsce lokalizacji 
tablicy na ścianie oporowej wiaduktu, o którym mowa w ust. 3. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.), podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników należy do wyłącznej
właściwości rady gminy.

Intencją upamiętnienia jest zachowanie pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiego obozu pracy w Starosielcach.

Hitlerowski obóz pracy w Starosielcach przy linii kolejowej w kierunku Brześcia, działał
od 27 lipca 1942 do 20 lipca 1944. Przez obóz przeszło ok. 2 tys. osób, przeciętny stan dzienny wynosił 160.
Więźniowie budowali tory kolejowe i lotnisko w Krywlanach. W trakcie istnienia obozu Niemcy rozstrzelali
6 więźniów, kilku kolejnych w czasie ewakuacji obozu. Łączna liczba ofiar śmiertelnych nie jest znana.

Tablica memoratywna wykonana z szarego granitu o wymiarach 105 x 60 cm z rytą inskrypcją zostanie
umieszczona na ścianie oporowej wiaduktu kolejowego w pasie drogowym ul. Klepackiej, w granicach działki nr:
1891/132 w obr. geod. 06 (Starosielce Południe), która stanowi własność Gminy Białystok.

Na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ulic Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku, który został zatwierdzony
uchwałą Nr XII/110/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r. oraz zmieniony uchwałą Nr
LXII/694/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. Lokalizacja przedmiotowej tablicy nie koliduje
z ustaleniami planu.

Treść inskrypcji zaproponowanej do zamieszczenia na tablicy memoratywnej oraz jej lokalizacja została
uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej, zgodnie z właściwością kompetencyjną.

Tablica memoratywna zostanie wykonana ze środków Gminy Miasta Białystok.

Obowiązek opieki nad tablicą memoratywną po jej wykonaniu będzie realizowany przez Miasto Białystok.
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