
 

UCHWAŁA nr 15/2020 

ZGROMADZENIA DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH  

z dnia 15 czerwca 2020r. 

w sprawie dokonania podziału Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach  

na rejony wyborcze. 

 

 

Działając na podstawie art. 50 ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca  1982r. o radcach 

prawnych  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 75),  

 

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonać podziału Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach zwanej dalej OIRP na 

następujące rejony wyborcze: 

1. Bielsko-Biała – terytorialny zasięg działania obejmuje powiat bielski, żywiecki i obszar 

miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała; 

2. Katowice – Południe – terytorialny zasięg działania obejmuje południowy obszar miasta 

na prawach powiatu Katowice; z linią rozgraniczającą Północ – Południe przez szlak kolejowy 

relacji Chorzów - Mysłowice; 

3. Katowice – Północ - terytorialny zasięg działania obejmuje północny obszar miasta na 

prawach powiatu Katowice; z linią rozgraniczającą Północ – Południe przez szlak kolejowy 

relacji Chorzów - Mysłowice; 

4. Bytom - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat tarnogórski i obszar miasta na 

prawach powiatu Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice; 

5. Tychy - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat bieruńsko-lędziński, mikołowski, 

pszczyński i obszar miasta na prawach powiatu Tychy; 

6. Rybnik - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski 

i obszar miasta na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory; 

7. Sosnowiec - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat będziński, zawierciański i obszar 

miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec; 



8. Chrzanów - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat chrzanowski, olkuski i obszar 

miasta na prawach powiatu Jaworzno, Mysłowice; 

9. Gliwice - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat gliwicki i obszar miasta na prawach 

powiatu Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze; 

10. Wadowice - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat oświęcimski, suski, wadowicki; 

11. Cieszyn - terytorialny zasięg działania obejmuje powiat cieszyński. 

 

§ 2 

Ustalić przynależność radców prawnych zamieszkałych w poszczególnych rejonach na 

obszarze działania OIRP do rejonu wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym 

przeprowadza się wybory. 

 

§ 3 

Uchylić uchwałę nr 4 Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1987 roku, zmienioną uchwałą nr 6/94 Zgromadzenia 

Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z 1994r. w sprawie dokonania 

podziału OIRP w Katowicach na rejony wyborcze i ustalenia liczby poszczególnych delegatów.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków            Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA nr 16/2020 

ZGROMADZENIA DELEGATÓW  

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH  

z dnia 15 czerwca 2020r. 

w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Katowicach z poszczególnych rejonów. 

 
 
Działając na podstawie art. 50 ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca  1982r. o radcach 

prawnych  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 75),  

 

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala , co następuje: 

 

§ 1 

Ustala liczbę delegatów wybieranych przez zebrania rejonowe na Zgromadzenie Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Katowicach w stosunku 1 delegat na 20 radców prawnych 

w danym rejonie wpisanych na listę radców prawnych w dniu 1 stycznia 2020r. zaokrąglając 

każdą ułamkową część liczby w górę. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków            Przewodniczący Zgromadzenia 

 

 


