Uchwała Nr 121/V/2008
Rady Miasta Józefowa
z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie rozpatrzenia protestu Pań Urszuli Wojtyczek, Henryki Dudek i Izabeli
Skrobińskiej dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Górki” w Józefowie, wyłożonego do wglądu publicznego
w dniach od 16 lipca 2007 r. do 14 sierpnia 2007r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, z późniejszymi zmianami) w
związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Nr
340/III/01 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Józefowa oraz uchwały nr 404/III/02 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2002r.
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§1
Protest złożony w dniu 8.08.2007 r. przez Panie Urszulę Wojtyczek, Henrykę Dudek i Izabelę
Skrobińską, zam. w Józefowie, ul. Górczewska 4a, przeciwko rezygnacji z wyznaczenia ciągu
pieszego, łączącego drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 43/1 obr. 72 z projektowaną ulicą
10 KUD, odrzuca się w całości.
§2
1. Protest odrzuca się z następujących powodów:
− Połączenie piesze między drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 43/1 obr. 72 a ulicą
projektowaną 10 KUD obecnie istnieje i nie ma tendencji do jego likwidacji, natomiast
oficjalne wyznaczenie go w planie jako ciągu pieszego o szerokości ok. 5 m mogłoby
skutkować niepożądanym użytkowaniem tego ciągu jako połączenia jezdnego między
w/w drogami, co było przedmiotem wcześniejszych protestów.
2. Decyzja o odrzuceniu zarzutu oparta została na następujących podstawach prawnych:
− W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) stwierdza się, że ustalanie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z zachowaniem warunków określonych w ustawach (art. 2 ust. 1) oraz że
ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych
gminy (art. 4 ust.1).
3. Wymogi art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zostały spełnione.
§3
Uchwałę doręczyć wnoszącemu protest.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

