
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/438/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 15 maja 2012 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Bytomiu do stanu faktycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w zw. art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113, z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W celu dostosowania opisu granic obwodów do stanu faktycznego, w załączniku do uchwały nr 

XLVII/881/02 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody 

głosowania w wyborach do rady gminy z późn. zm., zmienionym uchwałą nr LXVII/879/06 Rady Miejskiej 

w Bytomiu z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do 

stanu faktycznego, uchwałą nr XLIV/601/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego oraz uchwałą nr 

LXVI/921/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic 

obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, wprowadza się następujące zmiany:  

1) dopisuje się nazwy nowo utworzonych ulic:  

a) w poz. 15 – „Boya-Żeleńskiego”,  

b) w poz. 16 – „Szymkowiaka”,  

2) dopisuje się nazwy nowo utworzonych placów:  

a) w poz. 57 – „pl. Hiolskiego”  

b) w poz. 62 – „pl. Karin Stanek”  

c) w poz. 70 – „pl. Szalonka”.  

§ 2. Na uchwałę rady w sprawie podziału gminy na obwody głosowania przysługuje wyborcom w liczbie 

co najmniej 15 prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach, w terminie 5 dni od daty 

podania ich do publicznej wiadomości.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Bytomiu.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Damian Doniec 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2471


		0001-01-01T00:00:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




