
UCHWAŁA NR ………………. 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia ……………… 

w sprawie zmian w Statucie Osiedla Mieszka I 

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 Mieszka I w Bielsku-Białej stanowiącym Załącznik do uchwały 

Nr XLII/1008/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Mieszka I (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz.3227) wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

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

2)  w § 5 dodaje się punkty od 7) do 13) w brzmieniu: 

 „7) opiniowanie planów przebudowy dróg na etapie projektowania, 

  8) opiniowanie zmian organizacji ruchu,  

  9) opiniowanie tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich 

jednostek organizacyjnych na terenie Osiedla,                                                                                        

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

Osiedla,  

11) opiniowanie 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 zbycia przez Gminę gruntów położonych na terenie Osiedla.”; 

3) w Załączniku Nr 1 do Statutu Osiedla Mieszka I wykaz ulic otrzymuje brzmienie jak  

w Załączniku do niniejszej uchwały; 

§ 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.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr ........ Rady Miejskiej 

      w Bielsku-Białej z dnia ......... 

 

 

ULICE: 

 

Adama Asnyka nr parzyste od 12 do końca, nr nieparzyste od 11 do końca,  

Bolesława Krzywoustego, 

Listopadowa nr nieparzyste od 79 do 117,  

Mieczysława Karłowicza nr parzyste od 10 do końca, nr nieparzyste od 13 do końca,  

Mieszka I,  

Piastowska nr parzyste od 34 do 52, Pod Grodziskiem nr parzyste od 38 do końca,  

Sierpniowa wszystkie nr nieparzyste, Spokojna, 

Tarninowa,  

Wita Stwosza nr parzyste od 12 do 36, nr nieparzyste od 21 do 45a 

 

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

 


