
UCHWAŁA NR VIII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami oraz w celu dostosowania nazw ulic do Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 
Terytorialnego Kraju TERYT,

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. W Statucie Osiedla Komorowice Krakowskie w Bielsku-Białej stanowiącym Załącznik do uchwały 
Nr XLII/1003/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Osiedla Komorowice Krakowskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3222) wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat.”;

2) w § 5 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 w którym dodaje się punkty od 7) do 13) 
w brzmieniu:

„7) opiniowanie planów budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, na etapie projektowania,

8) opiniowanie stałych zmian organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,

9) opiniowanie planów tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich 
jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla,

10) opiniowanie planów łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie 
Osiedla,

11) opiniowanie planów zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych 
przystanków komunikacyjnych na terenie Osiedla,

12) opiniowanie zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego projektów przewidzianych 
do realizacji na terenie Osiedla,

13) opiniowanie planów sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto na prawach powiatu 
gruntów położonych na terenie Osiedla.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Brak opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), lit. b) pkt 6-11 i pkt 13, w terminie 14 dni od daty 
wpłynięcia sprawy, traktowany jest jako brak uwag w sprawie.”;

4) w Załączniku Nr 1 do Statutu Osiedla Komorowice Krakowskie wykaz ulic otrzymuje brzmienie jak 
w Załączniku do niniejszej uchwały;

5) w Załączniku Nr 2 do Statutu Osiedla Komorowice Krakowskie „Zasady i tryb przeprowadzania 
wyborów do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie” § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Osoby zamieszkałe na terenie Osiedla, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się 
do spisu wyborców.

2. Spis wyborców jest sporządzany przez gminę na podstawie rejestru wyborców.
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3. Spis wyborców składa się z części A i części B.

4. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części spisu wyborców wymienia się 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania 
wyborcy.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami 
polskimi, ujętych w rejestrze wyborców. W tej części spisu wyborców wymienia się nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer 
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.

6. Spis wyborców sporządza się i drukuje w jednym egzemplarzu, najpóźniej w 2 dniu przed dniem 
wyborów.

7. Po sporządzeniu, spis wyborców nie jest aktualizowany.

8. Spis wyborców przekazuje się Obwodowym Komisjom Wyborczym, w dniu poprzedzającym 
dzień wyborów.”;

6) w Załączniku Nr 2 do Statutu Osiedla Komorowice Krakowskie „Zasady i tryb przeprowadzania 
wyborów do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie” § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obwodowa Komisja Wyborcza dopisuje w dniu głosowania do spisu wyborców osobę pominiętą 
w spisie, jeżeli Urząd Miejski potwierdzi, że jest ona ujęta w rejestrze wyborców na terenie Osiedla.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik

Id: 8FD1E1A8-8279-40F5-86C1-AF01458057C9. Podpisany Strona 2 z 3



Załącznik do uchwały Nr VIII/124/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 14 maja 2019 r.

ULICE:

Aleksandra Fredry, Architektów wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 67 do końca,
Bagażowa, Barkowska wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 1 do 251e, Bestwińska, Bliźniacza, Boczna, 
Borowików, Braterska, Budrysów, Bystra nr parzyste od 2 do 116,
nr nieparzyste od 1 do 151,
Cegielniana nr nieparzyste od 53 do  końca, Ceramiczna wszystkie nr nieparzyste, Chłopska, Cybernetyków, 
Czarna, Czereśniowa, Czorsztyńska,
Dragonów, Drobna, Dumna, Dusznicka,
Finałowa, Fizylierów,
Garncarska, Gliwicka, Gładka, Groblowa, Groszkowa, Gwardzistów,
Hałcnowska nr parzyste od 2 do 164, nr nieparzyste od 1 do 159,
Ignacego Daszyńskiego, Inżynierska,
Jacka Odrowąża, Jasna Rola, Jęczmienna,
Kaletnicza, Kamieniarzy, Kirasjerów, Komorowicka nr nieparzyste od 127 do końca,
nr parzyste od 182 do końca, Koniczynki, Kromparecka,
Lansjerów, Laurowa,
Marii Rodziewiczówny, Maślaków, Mazańcowicka nr nieparzyste od 1 do 7, nr parzyste od 2 do 8, Młynówka, 
Muchomorów,
Na Fermie, Napędowa, Na Stawach, Niepodległości nr 54,
Olimpijska, Ostowa,
pl. Józefa Niemczyka, Przeciętna nr parzyste od 90 do końca, nr nieparzyste od 91 do końca, Przyległa,
Rakietowa, Romańska, Rondo, Rybacka,
Samodzielna, Samotna, Sejmowa, Serenady, Siostrzana, Stażystów, Syreny, Szwoleżerów,
Śliska, Światowida, św. Jana Chrzciciela, Świtezianki,
Taksówkarzy, Trawiasta,
Ułanów,
Wajdeloty, Wąska, Wernyhory, Władysława Syrokomli,
Za Kuźnią,
Żabiniec, Żeglarska, Żeńców

oraz wszystkie nowo powstałe budynki i ulice w granicach tego Osiedla.
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