
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN.I.4131.197.2012.7 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 5 lipca 2012 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami)  

orzekam  

nieważność Uchwały Nr X/79/12 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie 

wprowadzenia korekty oczywistej pomyłki w Uchwale Nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 

lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr X/79/12 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 1 czerwca 2012 r. została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu w dniu 12 czerwca 2012 r.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 

z późniejszymi zmianami).  

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje :  

Rada Gminy Mieleszyn na sesji w dniu 1 czerwca 2012 roku podjęła Uchwałę Nr X/79/12 w sprawie 

wprowadzenia korekty oczywistej pomyłki w Uchwale Nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 

lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn.  

W § 1 przedmiotowej uchwały postanowiono, iż: „ Prostuje się oczywistą pomyłkę w Uchwale Nr 

IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 gm. 

Mieleszyn, załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem 

miejscowego planu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.”  

W ocenie organu nadzoru wymagana przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

procedura zmiany planu została nieprawidłowo zastąpiona uchwałą o wprowadzeniu korekty oczywistej 

pomyłki. Doszło zatem do istotnego naruszenia przepisów dających podstawę do stwierdzenia nieważności 

zaskarżonej uchwały przez organ nadzoru.  

Doprowadzenie do zgodności treści i rysunku planu przez podjęcie uchwały prostującej oczywistą 

omyłkę pisarską zmierzało – jak wynika z uzasadnienia do uchwały - do naprawienia błędu, który wystąpił 

w trakcie prowadzonej procedury uchwałodawczej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn.  
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Organ nadzoru wskazuje, iż ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, która szczegółowo reguluje tryb i sposób uchwalania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości prostowania (korekty) oczywistych błędów 

pisarskich, które pojawiły się w treści bądź na rysunku planu w sytuacji, gdy taki błąd wystąpił na etapie 

podejmowania uchwały w sprawie planu. Ustawa ta nie przewiduje też innego trybu, bez przeprowadzenia 

właściwej procedury planistycznej, który umożliwiałby doprowadzenie do spójności zapisów uchwały 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez względu na rodzaj i zakres zmian.  

Stąd jest oczywiste, iż właściwym trybem, pozwalającym na doprowadzenie do spójności przyjętego 

planu jest zmiana przez radę gminy Uchwały Nr IX/63/12 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 

gm. Mieleszyn., zgodnie z wymogiem, określonym w art. 27 ww. ustawy.  

Ponadto organ nadzoru wskazuje, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której 

korekta błędu spowoduje zmiany w ustaleniach planu, ponieważ wymaga ingerencji w ustalenia części 

graficznej planu, stanowiącej integralną część przedmiotowej uchwały (Nr IX/63/2012).  

Zatem w ocenie organu nadzoru przedmiotowa omyłka jest błędem merytorycznym wobec tego tak 

uchwalony plan nie może zostać zmieniony w drodze wprowadzenia korekty.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Piotr Florek 
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