
 

 

  

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 31 grudnia 2012 r.  

 NK-N4.4131.1697.2012.MG 

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 z późniejszymi 

zmianami) Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru nad jednostkami samorzą-

du terytorialnego  

stwierdza nieważność  

uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 listopada 2012 roku  
nr XXIII/123/2012 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale  
nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kraszów na obszarze gminy Międzybórz  

Uzasadnienie  

W dniu 27 listopada 2012 roku Rada Miejska w Międzyborzu podjęła uchwałę nr XXIII/123/2012 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Międzyborzu 

z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kra-

szów na obszarze gminy Międzybórz. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 5 grudnia 2012 roku.  

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie uchwały z istotnym naruszeniem 

art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2012 r., poz. 647) i art. 17 ust. 1ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) – zwa-

nej dalej ustawą.  

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że na etapie uchwalania planu oraz przesyłania do Wojewody Dolno-

śląskiego nastąpiła omyłka, polegająca na dołączeniu rysunku nr 1 w skali 1:5000, na którym działka nr 287 

została błędnie oznaczona symbolami R i ZT. Prawidłowym w ocenie Rady był w istocie symbol M – co od-

powiadało rysunkowi planu wyłożonemu do publicznego wglądu i rozstrzygnięciu w sprawie rozpatrzenia za-

rzutów do planu. Mając na względzie wskazaną okoliczność i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów nor-

matywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada podjęła uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki w uchwale nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów na obszarze gminy Między-

bórz.  

W ocenie organu nadzoru z przytoczonych w sprawie okoliczności wynika, że omyłki, która wystąpiła nie 

można potraktować jako błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Trzeba podkreślić, że Rada w chwili 

podejmowania uchwały miała świadomość, że dla działki nr 287 wprowadza takie a nie inne ustalenia. Fakt, że 

działała pod wpływem błędu nie miał znaczenia z punktu widzenia skutecznego wprowadzenia odpowiednich 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 185



regulacji do obrotu prawnego. W taki właśnie sposób należy się odnieść do ustaleń dla działki nr 287. Stosow-

nie do uregulowań uchwały nr XXVII/193/2005 odnoszących się do działki nr 287 jest ona położona w obrębie 

obszaru o przeznaczeniu na tereny upraw rolnych oznaczonych symbolem R i zieleni trwałej oznaczonej sym-

bolem Z. Do wskazanych oznaczeń literowych uchwała zawiera odpowiednie postanowienia. W niniejszej 

sprawie sprostowanie omyłki polegającej na zmianie oznaczenia literowego (określającego przeznaczenie tere-

nu) skutkować będzie merytoryczną zmianą uchwały nr XXVII/193/2005. W świetle art. 17 ust. 1 ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych jest to niedopuszczalne. Albowiem 

stosownie do jego treści sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego. 

Znajduje to odzwierciedlenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia  

12 kwietnia 2012 roku, sygn. akt II SA/Gl 745/11, gdzie stwierdza się, że „Zmiana polegająca na sprostowaniu 

omyłek w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez dopisanie brakujących ozna-

czeń występujących na rysunku planu, nie ma charakteru oczywistej omyłki pisarskiej.”.  

Opisane wyżej działanie stanowi również naruszenie art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, który wymaga, aby zmiana planu miejscowego następowała w takim trybie, w jakim jest on 

uchwalany. Znajduje to potwierdzenie w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 

2008 roku II OSK 366/08: „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 za-

chowania trybu określonego przepisami ustawy.”.  

Abstrahując od powyższego organ nadzoru zwraca uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – zwanej dla potrzeb niniejszego akapitu ustawą – 

błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Oznacza to, że właściwą for-

mą prostowania błędów w ogłoszonych aktach prawnych jest obwieszczenie, a nie uchwała. Obwieszczenia 

tego typu wydawane są przez organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w art. 17 ust. 3 usta-

wy (art. 17 ust. 4 ustawy). W odniesieniu do aktów prawa miejscowego stanowionych przez organ gminy cho-

dzi o wojewódzkie dzienniki urzędowe (art. 13 pkt 2 ustawy) wydawane przez właściwych miejscowo woje-

wodów (art. 23 ustawy). Słowem, gdyby doszło do popełnienia błędu w ogłoszonym tekście aktu prawnego 

podjętego przez Radę Miejską w Międzyborzu (co należy podkreślić: nie zachodzi w przypadku niniejszej 

uchwały) ewentualne sprostowanie błędu powinno nastąpić w drodze obwieszczenia wydanego przez Woje-

wodę Dolnośląskiego.  

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

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

Wojewody Dolnośląskiego.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważno-

ści, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

  

Wojewoda Dolnośląski  

 

 

Aleksander Marek Skorupa 
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