
         UCHWAŁA NR XXII/ 131 /2008
                                                RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                           z dnia 9 czerwca 2008r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie 
wsi Radoszkowo i miasta Książ Wlkp.

Na  podstawie  art.  14  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz 717 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 

pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142, 

poz 1591 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/196/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 lipca 

2005  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  na  terenie  wsi  Radoszkowo  i  miasta  Książ  Wlkp.  zmienionej  uchwałą 

Nr  XLII/253/2006  Rady  Miejskiej  w  Książu  Wlkp.  z  dnia  28  sierpnia  2006  r.  prostuje 

się oczywiste omyłki pisarskie w ten sposób, że:

1)  w  piątym  wierszu  od  góry  pierwszej  strony  w  tytule  uchwały  w  miejsce  nazwy 

wsi Radoszkowo wpisuje się nazwę wsi Radoszkowo Drugie,

2) w § 1 w miejsce nazwy wsi Radoszkowo wpisuje się nazwę wsi Radoszkowo Drugie.

3) w uzasadnieniu do uchwały Nr XXXI/196/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 

lipca 2005 r.  w 7 i 13 wersie od góry strony w miejsce nazwy  wsi Radoszkowo wpisuje się 

nazwę wsi Radoszkowo Drugie.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                    w Książu Wlkp
      /-/  Paweł Walkowiak



                                                             Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 czerwca 2008 r.

Uchwałą Nr XXXI/196/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmienionej uchwałą 

Nr XLII/253/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.  Rada Miejska w Książu Wlkp.  postanowiła 

przystąpić   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

wsi Radoszkowo i miasta Książ Wlkp. 

W  tytule  uchwały  oraz  w  §1  i  uzasadnieniu  podano  że  miejscowy  plan 

zagospodarowania  przestrzennego  dotyczy   wsi  Radoszkowo,  tymczasem   z  załączników 

graficznych do uchwały jednoznacznie wynika, że przedmiotem powyższego planu miał być 

teren wsi Radoszkowo Drugie.

W myśl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80, poz 717 ze zm.) integralną częścią uchwały w  sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest 

załącznik  graficzny  przedstawiający  granice  obszaru  objętego   projektem  planu.  Treść 

uchwały winna być zatem zgodna z treścią załączników graficznych.

Nazwy wsi Radoszkowo i  Radoszkowo Drugie  różnią się  drugą częścią nazwy, co 

spowodowało  przy tworzeniu projektu oczywista omyłkę pisarską.

Z tych względów podjecie uchwały jest uzasadnione.

                                                                                                             Burmistrz 
                                                                                                 Książa Wielkopolskiego
                                                                                                    /-/ Teofil Marciniak


