
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.5.2013.AFD.                
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIV/297/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 
grudnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady 
Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino ), gm. Luzino. 

Uzasadnienie

W dniu 12 grudnia 2012r. Rada Gminy Luzino podjęła wyżej wskazaną uchwałę 
Nr XXIV/297/2012. 

Jako podstawę prawną Rada Gminy Luzino przyjęła art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy 
o samorządzie gminnym w związku z art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647) oraz art.4 ust.1 
i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95). 

Rada Gminy Luzino poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały dokonała w treści uchwały Nr 
XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r . sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zapisie §53 ust.3 
pkt 7 w ten sposób, że zapis w brzmieniu: „Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych – 
dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 25-45%. Dla budynków 
gospodarczych, magazynowych i garażowych – dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie 
nachylenia 25-45o. Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu 
działki” zastępuje się zapisem : „Geometria dachu: dla budynków mieszkalnych i usługowych – dachy 
symetryczne dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 25-45 º . Dla budynków gospodarczych 
,magazynowych i garażowych – dachy symetryczne dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia 25-
45 º . Główna kalenica dachu budynku mieszkalnego równoległa bądź prostopadła do frontu działki.” 

Zgodnie z treścią § 3 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Uchwała Nr XXIV/297/2012 została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 
24 grudnia 2012 r. W toku kontroli jej zgodności z prawem organ nadzoru stwierdził, że treść uchwały 
w sposób istotny narusza przepisy prawa. 

W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Luzino wskazała przepisy art.20 oraz art.29 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w świetle których plan miejscowy uchwala rada gminy, 
po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane 
rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu 
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miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Z żadnego ze wskazanych w podstawie prawnej przepisów nie wynika kompetencja rady gminy do 
podjęcia uchwały, której przedmiotem jest sprostowanie błędu w podjętej przez tę radę uchwale w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania, przesłanej do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Brak jest też innego przepisu, z którego wynikałaby powyższa kompetencja. 

Natomiast art. 27 ustawy o planowaniu przestrzennym stanowi, że zmiana studium lub planu 
miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Korekta zapisów planu, czyli zmiana 
wykonana nawet tylko w części tekstowej wymaga ponownego uchwalenia planu, po przeprowadzeniu 
związanych z tym procedur. Ponieważ przedmiotowe sprostowanie jest w istocie zmianą planu 
zagospodarowania przestrzennego, zmiana treści uchwały Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 
24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino ), gm. Luzino winna nastąpić w trybie wskazanym w wyżej cytowanym 
przepisie. 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 

 

Wojewoda Pomorski 

Ryszard Stachurski
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