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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic na terenie obrębu ewidencyjnego Zawady oraz w sprawie 
nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady 

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)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/606/2001 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 
nadania nazw ulic na terenie obrębu ewidencyjnego Zawady, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/620/2002 Rady 
Miejskiej Białegostoku z dnia 4 lutego 2002 r., wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 1 ust. 1 pkt 7 skreśla się. 

§ 2. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 – Zawady w obrębie nr 23 – Zawady, obejmującej działki 
o numerach geodezyjnych: 776, 790, 791, 804, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały, nadaje się nazwę – Orląt Lwowskich. 

§ 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 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

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

W związku ze zmianami w zagospodarowaniu terenu oraz mając na uwadze miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzony uchwałą Nr LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 
dnia 29 maja 2006 r.) w rejonie ulicy Lodowej i Orląt Lwowskich, zaistniała konieczność zmiany 
dotychczasowego przebiegu ulicy Orląt Lwowskich, który został wskazany w załączniku do uchwały Nr 
XLVIII/620/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 4 lutego 2002 r. 

Aktualnie zasięg ulicy Orląt Lwowskich stanowi ciąg komunikacyjny na odcinku oznaczonym 
kolorem żółtym na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały (działki nr: 776, 790, 791, 804). 
Natomiast pozostała część dotychczasowego zasięgu nie jest już dojazdem do nieruchomości sąsiednich i 
stanowi własność prywatną. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały. 
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