STANOWISKO
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 września 2009 r.

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 6 uchwały Nr 150/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 29
maja 2008r. w sprawie Statutu Miasta Józefowa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 5100) Rada Miasta Józefowa postanawia co następuje:
§1
Mając na uwadze zaniepokojenie opinii publicznej w sprawie prowadzonych prac
budowlanych na terenie działki nr ew. 7 w obr. 24 przy ul. Sienkiewicza i Wawerskiej Rada
Miasta Józefowa, w oparciu o wniosek Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska z
dnia 16 września 2009r., postanawia skierować do Wojewody Mazowieckiego wystąpienie w
sprawie zbadania w trybie nadzoru instancyjnego prawidłowości wydanego przez Starostę
Powiatu Otwockiego pozwolenia na budowę nr 875P/09 z dnia 3 lipca 2009r. i jego realizacji.
§2
Wykonanie niniejszego stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska RM Józefowa, w którym
uczestniczyli okoliczni mieszkańcy z rejonu ulic Sienkiewicza i Wawerskiej, gdzie obecnie
trwają prace budowlane na terenie działki nr ew. 7 w obr. 24, został sformułowany wniosek w
sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego. Obecnie na terenie w/w działki w
oparciu o wydane przez Starostę Otwockiego pozwolenie na budowę nr 875P/09 w dniu
3.07.2009r. realizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny – niezgodny z ustaleniami
wydanej w dniu 29.08.2007r. decyzji nr 195/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji
obejmującej budowę 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na terenie
działek nr ew. 6, 7, 8 w obr. 24 – po dwa budynki na każdej z działek, położonych w
Józefowie przy ul. Sienkiewicza i Wawerskiej.
W przedmiotowej sprawie wpłynęła petycja mieszkańców o podjęcie działań przez
Urząd Miasta Józefowa, która została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Otwocku w dniu 07.08.2009r.
PINB w/w petycję przekazał postanowieniem nr 71/09 z dnia 13.08.2009r do
Wojewody Mazowieckiego zgodnie z właściwością.
Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy zasadnym jest podjęcie dalszych działań
zmierzających do wyjaśnienia konfliktowej sprawy i wystąpienie do Wojewody
Mazowieckiego w imieniu mieszkańców w celu sprawdzenia prawidłowości wydanego
pozwolenia na budowę.

