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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka 

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.  Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka, w obrębie nr 15 – Bagnówka, obejmującej 
działkę o numerze geodezyjnym 148/15, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały, nadaje się nazwę – Jarosława Dziemiana. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku 

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

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona 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

Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Białegostoku o upamiętnienie i uhonorowanie Jarosława

Dziemiana poprzez nazwanie ulicy jego imieniem, wystąpił Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w

Białymstoku, wspierając w ten sposób inicjatywę białostockich środowisk biznesowych.

Jarosław Dziemian urodził się w 1950 r. Był znanym białostockim przedsiębiorcą. Założył

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jard oraz wiele innych dobrze funkcjonujących firm, które na stałe

wpisały się w krajobraz gospodarczy miasta. Założył też dwie stacje radiowe i telewizję, które do dziś mają

wielu słuchaczy i widzów. Był społecznikiem zaangażowanym w rozwój samorządu gospodarczego w

Białymstoku, aktywnie działał na rzecz współpracy i integracji białostockich przedsiębiorców. Został

wybrany pierwszym Prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu. Wspierał też wiele inicjatyw społecznych,

sportowych i kulturalnych. Stał się symbolem gospodarczych przemian lat 90 w Białymstoku. Zmarł 15

sierpnia 2018 r. po długiej chorobie.

Planowana do nazwania ulica położona jest na osiedlu nr 9 – Jaroszówka, w obrębie nr 15 –

Bagnówka na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 148/15, stanowiącej własność Gminy Białystok.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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