
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 26 lipca 2012 r.  

 NK-N13.4131.500.2012.JT1-1 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 

stwierdzam nieważność uchwały nr 0007.XXI.157.2012 Rady Miejskiej 

w Żmigrodzie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprostowania uchwały  

nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród.  

 

Uzasadnienie  

 

Na sesji w dniu 28 czerwca 2012 roku Rada Miejska w Żmigrodzie podjęła uchwałę nr 0007.XXI.157. 

.2012 w sprawie sprostowania uchwały nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród.  

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 4 lipca 2012 r.  

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naru-

szeniem art. 27 w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.- dalej ustawa).  

Rada Miejska postanowiła, iż przy podejmowaniu § 20 pkt 7 uchwały nr III/19/10 nastąpił błąd pisarski, 

w związku z czym podjęła przedmiotową uchwałę, która ma ten błąd wyeliminować.  

Mocą § 2 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż skutkiem niniejszego sprostowania § 20 pkt 7 uchwały 

przyjmuje brzmienie: „Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami : 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 

11MN, 12MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN obowiązuje zakaz zabudowy do czasu realizacji sieci wodocią-

gowej i energetycznej”.  

Tymczasem § 20 pkt 7 uchwały nr III/19/10 brzmi: „ Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN obowiązuje zakaz zabudowy do 

czasu realizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej”.  

Tym samym Rada Miejska uznała, iż zapis przewidujący zakaz zabudowy do czasu realizacji sieci kanali-

zacyjnej jest błędem pisarskim.  

Z pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. nr RM.0711.6.2012 wynika, że błąd 

powstał na etapie sporządzania projektu planu.  

W myśl art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana studium lub planu miej-

scowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Przepis ten wprowadza generalną zasadę, zgod-

nie z którą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienia się w takim samym trybie, w jakim zo-

stał on uchwalony. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraźnie stanowi w jakim trybie 

przeprowadza się zmianę miejscowego planu i nie daje Radzie kompetencji ani możliwości decydowania, czy 

przeprowadzenie procedury planistycznej jest w danym przypadku konieczne, zasadne i celowe, czy też nie. 

Należy podkreślić, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie przewiduje możliwości 
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prostowania oczywistych błędów pisarskich, które pojawiły się w tekście bądź na rysunku planu w sytuacji, 

gdy taki błąd wystąpił na etapie podejmowania uchwały w sprawie planu. Ustawa ta nie przewiduje również 

innego trybu, niż przeprowadzenia właściwej procedury planistycznej, który umożliwiałby doprowadzenie do 

spójności zapisów uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bez względu na 

rodzaj i zakres zmian.  

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 

17 grudnia 2010 r. II SA/Kr 775/10, zgodnie z którym ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym nie przewiduje instytucji prostowania błędów lub oczywistych omyłek w miejscowych planach za-

gospodarowania przestrzennego, będących aktami prawa miejscowego. Takie rozwiązanie przyjmują jedynie 

przepisy k.p.a. dla decyzji i postanowień administracyjnych, ale stosowanie tu jakiejkolwiek analogii jest wy-

kluczone. Co więcej, u.p.z.p. wymaga, żeby zmiana planu miejscowego została dokonywana w takim samym 

trybie, jak uchwalenie planu (art. 27). Każdą zatem poprawkę, nawet uznaną przez organ planistyczny za spro-

stowanie „oczywistego błędu” należy traktować jako zmianę planu wymagającą przeprowadzenia procedury 

planistycznej. Brak takiej procedury prowadzi wprost do stwierdzenia nieważności podjętej uchwały.  

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu ak-

tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. 

zm.) błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Dodatkowo sprostowa-

nie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 4 usta-

wy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przewidują, iż organy wydające 

dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 (Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B) prostu-

ją błędy w tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach. Z powyższego wynika, iż organem wła-

ściwym do sprostowania błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jest Wojewoda Dolno-

śląski, a nie Rada Miejska w Żmigrodzie.  

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r. IV 

SA/Wa 1954/07 jeżeli treść przekazanego do ogłoszenia aktu prawa miejscowego jest identyczna z treścią aktu 

uchwalonego, tym samym tryb sprostowania przewidziany w art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, nakazujący wydanie obwieszczenia w niniej-

szej sprawie nie ma zastosowania. Jednak błąd merytoryczny w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wymaga wszczęcia procedury polegającej na zmianie planu w tym zapisie.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż prawo nie daje możliwości do podjęcia uchwały 

o sprostowaniu błędu pisarskiego w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: naruszenie zasad spo-

rządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie wła-

ściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.  

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2008 r. II OSK 366/08 orzekł: wejście planu 

w życie w brzmieniu opublikowanym w organie promulgacyjnym, wywołuje określone skutki prawne (wiąże 

adresatów) i już z tego względu nie może podlegać zmianie bez zachowania trybu określonego przepisami 

ustawy. Gdyby założyć, że jest inaczej i dopuścić możliwość prostowania obowiązującego planu, bez zacho-

wania ustawowej procedury jego zmiany, to wówczas zniweczona mogłaby być zasada stabilności i pewności 

prawa, jako że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 14 ust. 8 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktem prawa miejscowego.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu w terminie 30 dni od jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru − Woje-

wody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały 

organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, 

z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

Wicewojewoda Dolnośląski: 

Ewa Mańkowska 
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