
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie upamiętnienia Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, 
w formie pomnika na osiedlu Centrum w Białymstoku. 

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 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na upamiętnienie Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, w formie 
pomnika zlokalizowanego na osiedlu Centrum w Białymstoku.  

2. Pomnik, o którym mowa w ust. 1, zostanie zlokalizowany na terenie Bulwarów Kościałkowskiego, 
w granicach działki oznaczonej na mapach numerem ewid.: 1742/2 w obr. geod. 11 („Śródmieście”), która stanowi 
własność Gminy Białystok. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający na szkicu sytuacyjnym 
postulowany obszar lokalizcji pomnika, o którym mowa w ust. 2. 

§ 2. Forma pomnika zostanie ustalona w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Miasto 
Białystok. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/610/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 r. w sprawie 
upamiętnienia Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, w formie pomnika, na osiedlu Centrum 
w Białymstoku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

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

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wznoszenia pomników należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy. 

Intencją upamiętnienia jest zachowanie pamięci o Sewerynie Nowakowskim – ostatnim przedwojennym 
Prezydencie Miasta Białegostoku. 

Seweryn Nowakowski był polskim politykiem samorządowym, zasłużonym dla rozwoju miasta Białegostoku. 
W latach 1931 – 1934 był on Komisarzem Rządowym Białegostoku, a w latach 1934 – 1939 był Prezydentem 
Miasta Białegostoku. Konsekwentnie realizowane przez niego projekty inwestycyjne oraz działania mające na celu 
poszukiwanie płaszczyzn dialogu i wzajemnego poszanowania ludzi o różnych przekonaniach, powodowały, że 
jego dzialalność miała istotną rangę społeczno-gospodarczą dla rozwoju cywilizacyjnego miasta Białegostoku. 

Za zasługi na polu pracy samorządowej i społecznej, Seweryn Nowakowski został odznaczony w 1934 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczyspospolitej – Ignacego Mościckiego. 

Postulowanym miejscem lokalizacji pomnika jest fragment Bulwarów Kościałkowskiego znajdujący się na 
wysokości budynku przy ul. Akademickiej 26 w Białymstoku. 

Teren Bulwarów Kościałkowskiego jest właściwym miejscem upamiętnienia Seweryna Nowakowskiego, 
ponieważ: 

- Prezydent Seweryn Nowakowski osobiście nadzorował prace prowadzone przy budowie bulwarów, 
rozciągających się wzdłuż ulic: Legionowej i Akademickiej w Białymstoku, 

- budynek przy ul. Akademickiej 26, został wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów w latach 
1936 – 1937, specjalnie dla Prezydenta Seweryna Nowakowskiego, ze środków białostockiego magistratu 
i pożyczki zaciągniętej w Związku Miast Polskich.  

Na wskazanym terenie nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pomnik oraz zagospodarowanie otoczenia zostanie wykonany ze środków Gminy Miasta Białystok w ramach 
realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. 

Obowiązek opieki nad pomnikiem po jego wykonaniu będzie realizowany przez Miasto Białystok. 
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