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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie zmiany nazwy części ulicy, położonej w Białymstoku w granicach osiedli: nr 1 – Centrum oraz nr 
4 – Bojary oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych i praw jazdy z powodu zmiany 

adresów 

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 ze zm.1)) oraz art. 79b ustawy z dnia 12 marca 2021 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 988 ze zm.2)) i art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze 
zm.3)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 4 – Bojary w obrębie nr 17 – Bojary, obejmującej działkę 
o numerze geodezyjnym 890, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, 
stanowiącej dotychczas część ulicy Elektrycznej, nadaje się nazwę – Wolnej Białorusi. 

§ 2. Dotychczasowa nazwa ulicy Elektrycznej, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum w obrębie 
nr 11 – Śródmieście, na odcinku obejmującym działkę o numerze geodezyjnym 1781, oznaczonym kolorem 
pomarańczowym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nie ulega zmianie. 

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu lub 
nowego prawa jazdy osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów, z powodu konieczności 
zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu oraz kierowcy, wynikającej z § 1 niniejszej uchwały. 

2. Zwolnienie z opłat o których mowa w ust. 1, realizowana będzie w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie uchwały 

§ 4. Zwolnienie z opłat za wydanie dokumentów wskazanych w § 2 ust. 1, nie obejmuje opłaty ewidencyjnej 
pobieranej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. 
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 738). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 6. 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 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1002 , poz. 1768 i poz. 1783 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1997, poz. 2269, 

poz. 2328 i poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 655 i poz. 1002 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

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

 
Z wnioskiem o zmianę  nazwy części ulicy Elektrycznej (na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy 

Jana Klemensa Branickiego) na ulicę Wolnej Białorusi wystąpiła - w imieniu Białorusinów mieszkających 
w Białymstoku - Fundacja TUTAKA.  

Wnioskodawcy wskazują, że lokalizacja ta jest symboliczna, ponieważ przy tej ulicy znajduje się 
konsulat Republiki  Białorusi. Miejsce to jest szczególnie ważne dla Białorusinów zmuszonych do 
opuszczenia swojego kraju z powodów politycznych, jak i tych, którzy wspierają, na wszelkie dostępne 
sposoby, walkę z reżimem Łukaszenki. Tu od sierpnia 2020 roku odbyło się ponad 100 akcji 
protestacyjnych przeciwko działaniom dyktatora i jego rządu, tu wiszą też biało-czerwono-białe banery. To 
tu wiele osób znalazło pomoc swoich rodaków po ucieczce z kraju oraz spotkało się z gestami solidarności 
mieszkańców Białegostoku. 
 Nadanie nazwy Wolnej Białorusi części ul. Elektrycznej to gest wsparcia i szacunku dla walczących 
o wolność Białorusinów. W więzieniach reżimu Łukaszenki przebywa obecnie ponad 1300 więźniów 
politycznych, w tym Andrzej Poczobut - działacz Związku Polaków na Białorusi.  

Zmiana nazwy ulicy spowoduje konieczność zmiany adresów budynków położonych obecnie przy 
ulicy Elektrycznej 1, 4, 6, 8 i 9. Są to 3 budynki mieszkalne, gdzie zameldowanych jest 71 osób, Konsulat 
Generalny Białorusi oraz budynek biurowy, w którym zarejestrowane są firmy. 

Zgodnie z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 
988 ze zm.) w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza 
pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów 
profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada 
powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do 
ubiegania się o wydanie tych dokumentów. 
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