
UCHWAŁA NR ………………. 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia ……………… 

w sprawie zmian w Statucie Osiedla Straconka 

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 Straconka w Bielsku-Białej stanowiącym Załącznik do uchwały 

Nr XLII/1015/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Osiedla Straconka (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz.3234) 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 Straconka 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: 

 

Aleksandra Waszkowskiego, Anyżowa,  

Bażantów, Biegunowa, Bierna, Błońska, Bobowa, Borsucza,  

Cynkowa, Czupel,  

Dereniowa, Dolinowa, Drewniana, Drozdów, 

Goryczkowa, Górska nr parzyste od 20 do końca, nr nieparzyste od 19 do końca, Groniczek, 

Jeleniowa,  

Kamienna, Kasztelańska nr parzyste od 48 do końca, Konarowa, ks. Stanisława Brzóski  

nr parzyste od 152 do końca, nr nieparzyste od 159 do końca, 

Lisia, 

Łupkowa, 

Małej Straconki, Mariana Langiewicza nr parzyste od 20 do końca, nr nieparzyste od 13 do 

końca,  Matecznik, Matowa, Miernicza nr parzyste od 132 do końca, nr nieparzyste od 51 do 

końca,  

Pikowa, Pliszek, Przepiórek,  

Rajdowa, Roślinna, Równikowa, Rybna,  

Saneczkowa, Skibowa, Sodowa, Sowia, Stefana Bobrowskiego, 

Wilcza, Wspólna nr parzyste od 6 do końca, nr nieparzyste od 7 do końca,  

Zawodzie, Złoty Potok, Zwrotnikowa, 

Żabia 

 

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

 


