Uchwała Nr 160/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 lipca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz „Vaster” spółka z o.o. do
usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na pominięciu w
Uchwale Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa etap III
A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003r. w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787,
pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą dojazdową usytuowanych na dz.
ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r. Zbigniewowi Bogusz.

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosków Zbigniewa Bogusza
oraz „Vaster” w sprawie spółka z o.o. w sprawie usunięcia naruszenia prawa przez gminę
Józefów polegającego na pominięciu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego Uchwałą nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa
etap III A (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787) pozwolenia na budowę parkingu
leśnego wraz z drogą dojazdową usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie,
udzielonego w 1989r. Zbigniewowi Bogusz - postanawia się:
§1
Nie uwzględnić wniosku Zbigniewa Bogusza oraz

„Vaster”

w sprawie

spółka z o.o.

o

usunięcie naruszenia prawa przez gminę Józefów polegającego na pominięciu w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 69/IV/03 Rady Miasta
Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa etap III A (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 190 poz. 4787)pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą dojazdową
usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r. Zbigniewowi
Bogusz .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 160/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 10 lipca 2008r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz „Vaster” spółka z o.o. do
usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na pominięciu w
Uchwale Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie zatwierdzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa etap III
A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003r. w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787,
pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą dojazdową usytuowanych na dz.
ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r. Zbigniewowi Bogusz.

Uprawnienie

do

zaskarżenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

przysługuje właścicielom nieruchomości, o ile w konkretnym przypadku dojdzie do naruszenia
przepisów prawa materialnego lub przepisów dotyczących uchwalania takiego planu.
Wnioskodawcy nie legitymują się tytułem własności do działki ewidencyjnej nr 6 i nr 7 obr. 21
w Józefowie, a zatem nie mogło dojść do naruszenia ich praw. Nadto wnioskodawcy chcący
skarżyć niniejszą uchwałę nie opierając się na prawach własnych a opierając się na interesie
ogółu czyli tzw. interesie publicznym nie maja legitymacji do występowania z takim żądaniem.
W sprawach mających charakter publiczny (parking publiczny) mogą działać określone organy
publiczne, a obywatelowi oraz spółce prawa handlowego przysługuje prawo występowania do
tych organów z wnioskiem o podjecie stosownego postępowania - w tym przypadku uchwalenia
nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawcy swoim żądaniem nie
udowodnili swojego interesu prawnego, a także nie udowodnili że Rada Miasta uchwalając
sporny plan zagospodarowania naruszyła przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

