
UCHWAŁA NR XXIII/437/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu 
uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., 
poz. 778, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Bielsku-Białej
stwierdza,

że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu 
uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej przyjętego uchwałą Nr XIX/487/2012 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r., z późniejszymi zmianami

i uchwala
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 1. Zmiana planu dotyczy załącznika nr 1 – rysunku planu w skali 1:2000 – do uchwały Nr XXV/666/2008 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Centrum Hałcnowa, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 136, 
poz. 2652, z dnia 24 lipca 2008 r. – w granicach określonych na rysunku zmiany planu, o którym mowa § 3 
pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) wkreśla się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 
100 lat,

2) wkreśla się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 
10 lat,

3) uzupełnia się legendę o oznaczenia ww. granic obszarów, które stanowią elementy informacyjne niebędące 
ustaleniami planu.

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
Białej z oznaczeniem granicy obszaru objętego zmianą planu miejscowego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 6480



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6480



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/437/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 6480



Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/437/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 6480
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