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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2023 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 2023 r. 
poz. 40) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 29 – Bagnówka w obrębie nr 15 – Bagnówka, obejmującej 
działki o numerach geodezyjnych: 107/16, 107/27, 107/34, 108/13, 108/20, 108/26 oraz część działki o numerze 
geodezyjnym 106/17, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się 
nazwę – Szymona Datnera. 

§ 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 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2023 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 położona jest w obrębie nr 15 – 
Bagnówka, na działkach stanowiących własność Gminy Białystok. Propozycja nazwy – Szymona Datnera 
pochodzi z Wykazu proponowanych nazw ulic i placów Miasta Białegostoku.  
 Szymon Datner (ur. 2 lutego 1902 w Krakowie, zm. 8 grudnia 1989 w Warszawie) - polski historyk 
żydowskiego pochodzenia. Przed II wojną światową pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Hebrajskim w 
Białymstoku. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Towarzystwa Esperanckiego im. Ludwika Zamenhofa. 
Podczas II wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu w getcie białostockim. Walczył w żydowskim 
oddziale partyzanckim pod pseudonimem „Tolo”. Po wyzwoleniu pracował w białostockim Biuletynie 
Radiowym. W latach 1944 i 1946 stał na czele biura Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Białymstoku, 
reprezentującego wobec władz państwowych Żydów ocalałych z Holocaustu oraz organizującego dla nich 
opiekę i pomoc. Pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie i był ekspertem Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Zajmował się głównie badaniem zbrodni Wehrmachtu na 
jeńcach wojennych, ucieczek z niewoli niemieckiej oraz walki i zagłady getta białostockiego.  

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały. 
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