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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 - Bagnówka 

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 29 – Bagnówka w obrębie nr 15 – Bagnówka, obejmującej 
działki o numerach geodezyjnych: 193/109, 194/35, 194/45, 194/50 oznaczonej kolorem żółtym na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Ignacego Potockiego. 

§ 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....................2021 r. 
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UZASADNIENIE

Nadanie nazwy ulicy podyktowane jest koniecznością ustalenia numerów porządkowych nowo
powstającym budynkom w tym rejonie. Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy – Ignacego Potockiego
wystąpili współwłaściciele nieruchomości przyległych.

Proponowana do nazwania ulica położona jest w obrębie nr 15 – Bagnówka, na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 193/109, 194/35, stanowiących własność prywatną oraz 194/45,
194/50, stanowiących własność Gminy Białystok.

Ignacy Potocki (ur. 28 lutego 1750 r. w Radzyniu Podlaskim) – to człowiek wielkiego formatu.
Polityk i działacz patriotyczny, publicysta, dramatopisarz, a także poeta, pedagog, historyk i tłumacz. Jedna
z czołowych postaci w polskim życiu publicznym w okresie panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego.

Był czołowym działaczem Komisji Edukacji Narodowej, sprawując w niej przysłowiowe
„dyktatorstwo mądrości”. Od 1775 r. kierował jako prezes stworzonym przez siebie Towarzystwem do
Ksiąg Elementarnych. W latach 1773–1794 był członkiem Komisji Edukacji Narodowej. W okresie Sejmu
Czteroletniego (1788–1792) faktycznie przewodził stronnictwu patriotycznemu. Był przeciwnikiem Rosji i
zwolennikiem przymierza z Prusami, które uważał za mniejsze zło.

Ignacy Potocki odegrał kluczową rolę w przygotowaniu Konstytucji 3 maja, będąc jej inicjatorem i
projektodawcą. Po upadku konstytucji odmówił przystąpienia do konfederacji targowickiej udając się na
emigrację do Drezna, skąd uczestniczył w przygotowaniach do powstania. W czasie insurekcji
kościuszkowskiej w 1794 r. był jednym z jej głównych przywódców, bezskutecznie zabiegając o poparcie
dla insurekcji za granicą.

Kiedy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie udał się do Wiednia z postulatem przyłączenia do
Księstwa Galicji. Wyjazd okazał się dla niego pechowy, gdyż w stolicy Austrii panowała wówczas zaraza,
której padł ofiarą. Zmarł 30 sierpnia 1809 r.

Proponowana nazwa komponuje się z istniejącymi w rejonie nazwami ulic, którym nadano
nazwiska osób znanych i zasłużonych dla historii i kultury polskiej (m.in.: Ignacego Mościckiego,
Bolesława Szymańskiego, Simony Kossak).

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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