
  

UCHWAŁA NR VIII/69/19 

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 

z dnia 1 czerwca 2019 r. 

w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Michałowie nazwy „Park Miejski 4 czerwca 1989 r. ” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Parkowi Miejskiemu w Michałowie, oznaczonemu geodezyjnie jako działki nr 193/1 i 192, którego 

lokalizację przedstawia załącznik do uchwały nadaje się nazwę „Park Miejski 4 czerwca 1989 r.” 

§ 2. Dopuszczalne jest używanie skróconej nazwy „Park 4 czerwca”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Maria Bożena Ancipiuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2019 r.

Poz. 3182
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UZASADNIENIE 

Obecnie funkcjonująca nazwa „Park Miejski” w Michałowie jest nazwą przyjętą zwyczajowo i nie ma 

podstawy prawnej sankcjonującej tę nazwę. Park Miejski w Michałowie, położony na działkach o nr 193/1  

i 192, stanowiących własność Gminy Michałowo, to kompleks parkowy, znajdujący się w centralnym punkcie 

Michałowa. Stanowi on przestrzeń publiczną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy, w szczególności 

podczas obchodów różnego rodzaju świąt państwowych czy odbywania imprez. Nadanie Parkowi 

proponowanej nazwy będzie stanowiło znakomite upamiętnienie pierwszych częściowo wolnych wyborów. 

Dzień ten był rozpoczęciem nowego rozdziału w historii całego kraju, a więc także w historii naszego miasta. 

Data 4 czerwca 1989 r. obecnie nie została uwypuklona w należyty sposób w krajobrazie Michałowa – nie ma 

żadnej ulicy czy budynku użyteczności publicznej noszącego tę nazwę. Nadanie Parkowi nazwy pozwoli  

na zaakcentowanie tej jakże ważnej daty. Ponadto, działanie takie nie spowoduje żadnych konsekwencji 

finansowych, bowiem nie jest to zmiana nazwanej już ulicy, lecz miejsca, które nie jest zamieszkałe. Tym 

samym nie powoduje dalszych konsekwencji z tym związanych, jak zmiana w ewidencjach czy dokumentach.   
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