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UCHWAŁA NR VI/118/2011
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego 
z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik 

przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 
z dnia 12 kwietnia 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej 

Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 
z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2,
art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 
871), po stwierdzeniu zgodności planu z usta-
leniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biel-
sko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku), wobec nie 
wniesienia uwag, Rada Miejska uchwala 

1. zmianę miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego 
z zapleczem oraz boiska treningowego obejmują-
cego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik 
przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 
roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 65, poz. 1669 z 24.05.2005 
roku),

2. zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w zakresie usług sportu oraz 
usług oświaty obejmującego tereny położone 
w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskie-
go oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 

2006 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego Nr 37, poz. 1058, z 27.03.2006 
roku).

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana obejmuje tereny położone w obrę-
bie Lipnik przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego.

§ 2. Oznaczenia i linie rozgraniczające terenów, 
określonych na rysunkach miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, o których mowa 
w § 3 i § 4, nie ulegają zmianie.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zaple-
czem oraz boiska treningowego obejmującym 
tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy 
ul. Żywieckiej, w § 6 pkt. 2 lit d otrzymuje brzmie-
nie: „minimalna wielkość powierzchni terenu 
biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu”

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług 
oświaty obejmującego tereny położone w gminie 
katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. 
Rychlińskiego, w § 7 pkt 2 uchyla się lit. c.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Bielsko-Biała.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Batycki
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UCHWAŁA NR VII/94/11
RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.9a 
ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 
z późn.zm.) Rada Miasta Chorzów uchwala 

§ 1. Ustalić tryb i sposób powoływania i odwo-
ływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Chorzowie oraz szczegółowe warunki jego funk-
cjonowania - w formie określonej w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydento-
wi Miasta Chorzów.

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Chorzów 

mgr Henryk Wieczorek

Załącznik
do uchwały nr VII/94/11

Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA
I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO W CHORZOWIE 
ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

JEGO FUNKCJONOWANIA

1) Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej Ze-
społem podejmuje, integruje i koordynuje działania 
służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie na terenie miasta 
Chorzów.

2) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Urzędu Miasta,
b) Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Ośrodka Wsparcia Rodziny,
d) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,
e) Policji,
f) Ochrony zdrowia,
g) Oświaty,
h) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich, Wydziału Karnego oraz Kuratorskiej 
Służby Sądowej),

i) Prokuratury Rejonowej,
j) Organizacji pozarządowych.
3) Członków Zespołu powołuje i odwołuje 

Prezydent Miasta Chorzów spośród kandydatów 
wskazanych w sposób określony w punkcie 4, 5 i 6.

4) Przedstawicieli jednostek/instytucji oraz 
służb, o których mowa w punkcie 2 e, f, h. i, zwa-
nych dalej jednostkami, do udziału w pracach 
Zespołu imiennie wskazują osoby kierujące jed-
nostkami. Liczbę przedstawicieli jednostek oraz 
osoby przedstawicieli określą porozumienia 
zawarte przez Prezydenta Miasta Chorzów z po-
szczególnymi jednostkami.

5) Przedstawiciele organizacji pozarządowych 
wybrani zostaną spośród kandydatów zgłoszonych 
przez organy statutowe tych podmiotów. Prezydent 
Miasta zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu pro-
cedury powoływania członków zespołu z ramienia 
organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Chorzów, wyznaczając 
termin na zgłaszanie kandydatów. Wyłonienia kandy-
datów dokona Prezydent Miasta Chorzów, biorąc pod 
uwagę w szczególności zakres realizowanych przez 
podmiot zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Z wybranymi podmiotami Prezydent 
Miasta zawrze stosowne porozumienia.

6) Wyboru przedstawicieli z jednostek Miasta 
dokonuje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę 
doświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia 
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w ro-


