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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 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 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze 
zm.1)) 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 246/28 i 246/35 oraz część działki o numerze geodezyjnym 229/19, 
oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Oleandrów. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/409/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2016 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. 
poz. 4023). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2022 r. 
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UZASADNIENIE 

W związku z koniecznością nadania numerów porządkowych nowo wybudowanym budynkom 
mieszkalnym, zaistniała konieczność nazwania odcinka ulicy, stanowiącego przedłużenie ulicy Oleandrów. 

Istniejąca nazwa ulicy Oleandrów, obejmująca część działki o numerze geodezyjnym 229/19 w 
obrębie nr 24 – Dojlidy Górne, została nadana uchwałą Nr XXVI/409/16 Rady Miasta Białystok z dnia 24 
października 2016 r.  

Odcinek ulicy planowany do nazwania, położony jest na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi: 246/28, 246/35, stanowiących własność prywatną, na które uzyskano zgodę właściciela. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3FB5B83E-60FD-4432-8274-BE257F5C7367. Projekt Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



