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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 13 - Skorupy 

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 13 – Skorupy w obrębie nr 19 – Skorupy, obejmującej 
działki o numerach geodezyjnych: 438/4, 439/2, 440/2, 441/2, 442/2, 443/2, 444/2, 445/2, 466/32, 473/2, 473/5 
oraz części działek o numerach geodezyjnych: 437/5, 465/8, 466/35, oznaczonej kolorem żółtym na mapie 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Podlaska. 

§ 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

Proponowana do nazwania ulica Podlaska położona jest w obrębie nr 19 – Skorupy, na działkach
stanowiących własność Gminy Białystok. Nazwa ulicy komponuje się z już istniejącymi nazwami w tym
rejonie: Warmińską, Kujawską, Pomorską.

Obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą nr VI/37/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 17 stycznia 2011 r. i oznaczony
jest symbolem 1KD-Z – projektowana droga gminna.

Podlasie to przepiękna historyczna kraina położona w północno-wschodniej części Polski, od
wieków określana mianem pogranicza kultur. Owa pograniczność świadcząca o bogactwie regionu związana
jest z burzliwymi dziejami tych ziem.

Historyczne Podlasie obejmowało centralną i południową część obecnego województwa
podlaskiego, północny-wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa
mazowieckiego. Podlasie było obszarem spornym pomiędzy Mazowszem, Litwinami i książętami ruskimi.
Od XI wieku w większej części należało do Rusi. Podlaska „ziemia niczyja” rzadko zaznawała spokoju.
Ustalenie granic pomiędzy osadnikami powodowały wielokrotne walki. W XVI wieku utworzone zostało
województwo podlaskie, jako część Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1569 r. województwo to wcielone
zostało do Królestwa Polskiego. Podlasie składało się wówczas z ziem: drohickiej, mielnickiej i bielskiej.
W 1795 r. podczas III rozbioru Polski Podlasie podzielone zostało pomiędzy Prusy i Austrię. W 1807 r.
większa część Podlasia przeszła do zaboru rosyjskiego. Pozostałą zaś część w 1809 r. włączono do księstwa
Warszawskiego, która po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. weszła w skład Królestwa Polskiego. W 1915 r.
Podlasie znalazło się pod okupacją niemiecką, a do Polski powróciło już po zakończeniu I wojny światowej
w 1919 r. Podczas II wojny światowej teren ten znajdował się zarówno pod okupacją sowiecką w latach
1939-1941, jak i niemiecką w latach 1941-1944. Po wojnie część Podlasia weszła w skład województwa
białostockiego. W 1999 r. utworzono województwo podlaskie, choć jego granice nie odpowiadają w pełni
granicom historycznego Podlasia. Zachodnia część województwa wraz z Łomżą to historyczna część
Mazowsza, północna to Suwalszczyzna, a południowa część Podlasia znalazła się poza granicami
województwa podzielona pomiędzy województwa: mazowieckie i lubelskie.

Wobec powyższego, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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