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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 - Dojlidy Górne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.1)) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne w obrębie nr 24 – Dojlidy Górne, 
obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 306/59, 306/68 oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – św. Serafima. 

§ 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 2021 r. poz. 1834 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1595 
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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. Proponowana do nazwania ulica – św. Serafima położona jest w 
obrębie nr 24 – Dojlidy Górne, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 306/59, 306/68, 
stanowiących własność prywatną. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na nadanie nazwy ulicy i 
pisemnie zawnioskował o ww. nazwę.  

Serafim z Sarowa – mnich, asceta, „święty starzec” i mistyk związany z monasterem Zaśnięcia 
Matki Bożej w Sarowie. Kanonizowany przez Kościół Prawosławny w 1903 roku. Imię Serafin pochodzi od 
hebrajskiego seraphin – "płonący, płomienny, palący". Obecnie postać świętego znana jest w całym świecie 
chrześcijańskim, chociażby ze względu na objawienia dotyczące celu życia chrześcijańskiego, które nie 
utraciły swego znaczenia także i dzisiaj. Jako cel życia chrześcijańskiego podawał „poszukiwanie Ducha 
Świętego”. Podkreślał, że odnalezienie „mocnej nadziei w Bogu” i zdobyta tym samym siła duchowa 
umożliwiają nie tylko zbawienie tego, który ją uzyskał, ale i osób, które go otaczają. W swoich naukach 
kładł szczególny nacisk na bezwarunkową miłość Boga do człowieka, która ma moc odmiany ludzkiego 
serca, daje pewność wypełnienia próśb kierowanych w modlitwie. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały. 
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