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ROZSTRZYGNIĘCIś NAŚZORCZE NR IG.VI-NC-7042-182/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 21 wrze`nia 2009 rŁ 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXVIł203ł2009 Rady Gmi-

ny Zębowice z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 

s”rostowania bJędu ”isarskiego w uchwale Nr XIXł 
143ł2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listo”ada 
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego wsi Zębowice. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 19 sierpnia 2009 r. Rada Gminy 

Zębowice ”odjęJa uchwaJę Nr XXVIł203ł2009  
w s”rawie s”rostowania bJędu ”isarskiego  
w uchwale Nr XIXł143ł2008 Rady Gminy Zębowi-

ce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

ZębowiceŁ 
W toku badania legalno`ci ”rzedJowonej uchwa-

Jy organ nadzoru stwierdziJ, we instytucja sprosto-

wania oczywistej omyJki ”isarskiej, na którą ”owo-

Juje się Rada Gminy Zębowice, nie zostaJa ”rzewi-

dziana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ), regulującej tryb i zasady uchwalania miej-

scowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go.  

W związku z ”owywszym stwierdzono nastę”u-

jące uchybienia. 

Przedmiotowa uchwaJa zostaJa ”odjęta na ”od-

stawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Z analizy cy-

towanych ”rze”isów wynika, we nie mogą one 
stanowić ”odstawy ”rawnej uchwaJy o sprosto-

waniu oczywistej omyJki ”isarskiej w uchwale  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Art. 18 ustŁ 2 ”kt 5 ”owoJanej 
wywej ustawy o samorządzie gminnym stanowi, we 
do wyJącznej wJa`ciwo`ci rady gminy nalewy 
uchwalanie studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych ”lanów zagospodarowania prze-

strzennegoŁ Rada Gminy Zębowice ”owoJaJa rów-

niew istotny za”isy ustawy o samorządzie gmin-

nym, tj. art. 40 ust 1, z którego wynika, we gminie 

”rzysJuguje ”rawo stanowienia aktów ”rawa miej-

scowego na ”odstawie u”owawnieL ustawowychŁ 
Z kolei wymienione w uchwale zapisy ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

odnoszą się do ”rocedury s”orządzania i uchwala-

nia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego (art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, 

art. 29), a nie do prostowania wystę”ujących  
w ”lanie oczywistych omyJek ”isarskichŁ Tre`ć 
”rzywoJanych regulacji `wiadczy o ”odjęciu 
”rzedmiotowej uchwaJy bez wyraunego u”owaw-
nienia ustawowegoŁ Przy”ominam, we zgodnie  
z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) orga-

ny wJadzy ”ublicznej dziaJają na ”odstawie  
i w granicach ”rawaŁ Tym nakazem związane są 
równiew ws”ólnoty samorządowe i ich organy. 

Warto zauwawyć, we w”rawdzie ”rze”is zawarty 
w artŁ 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks ”ostę”owania administracyjnego (ŚzŁ UŁ  
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przewiduje 

instytucję s”rostowania oczywistej omyJki ”isar-

skiej, jednakwe dotyczy ona jedynie wydawanych  
w ”ostę”owaniu administracyjnym decyzji i ”osta-

nowieLŁ W związku z ”owywszym, organ nadzoru 
”odziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego we WrocJawiu, wyrawone w wyroku  
z dnia 11 ”audziernika 2007 rŁ (sygnŁ akt II SAłWr 
328ł07), z którego w”rost wynika, we: ｭUstawa  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi niewąt”liwie regulację szczególną w sto-

sunku do uregulowaL Kodeksu ”ostę”owania admi-

nistracyjnegoŁ Skoro za` w ustawie tej, ustalającej 
tryb oraz zasady uchwalania miejscowych ”lanów 
zagospodarowania przestrzennego i dokonywania 

zmian tego planu, nie przewidziano zastosowania 

”rze”isów Kodeksu ”ostę”owania administrowania, 
to ”rze”isy tegow kodeksu nie znajdują zastosowa-

nia ”rzy ”odejmowaniu uchwaJ ”rzez organy gminy 
w tym zakresieｬŁ  

Pewnym jest, we do aktów ”rawa miejscowego 
nie stosuje się równiew ŚziaJu IV roz”orządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 rŁ 
w s”rawie ｭZasad techniki ”rawodawczejｬ (ŚzŁ UŁ 
Nr 100, ”ozŁ 908), umowliwiającego ”rostowanie 
bJędów ”isarskich w ogJoszonym tek`cie aktu 
prawnego w formie obwieszczenia (§ 143 roz”o-

rządzenia)Ł Brak jest ”onadto innych uregulowaL, 
które mowna odnie`ć do ewentualnych omyJek  
w aktach ”rawa miejscowego, wystę”ujących na 
wcze`niejszych eta”ach ”rocesu legislacyjnegoŁ  
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UchwaJa Rady Gminy Zębowice zostaJa ”rzeka-

zana Wojewodzie Opolskiemu w celu zbadania jej 

zgodno`ci z ”rawem, a nastę”nie ”ublikacji  
w Śzienniku Urzędowym Województwa O”olskie-

goŁ Stosownie do tre`ci § 3 uchwaJy: ｭUchwaJa 
”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa O”olskiego i wchodzi w wycie ”o u”Jy-

wie 30 dni od dnia ogJoszeniaｬŁ Nie ma wąt”liwo-

`ci, we termin wej`cia w wycie uchwaJy, okre`lony 
w art. 29 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, odnosi się do uchwaJy 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego bądu jej zmiany, ”odjętej ”o ”rze-

prowadzeniu procedury ustanowionej w przepi-

sach tej ustawy. Z okoliczno`ci roz”atrywanej 
s”rawy wynika, we nie zachodzą ”rzesJanki okre-

`lone w artŁ 29 ustawy o ”lanowaniu i zagos”oda-

rowaniu przestrzennym. Wobec ”owywszego, jak 
równiew z powodu braku podstaw prawnych do 

stosowania instytucji s”rostowania bJędu ”isar-

skiego w uchwale w sprawie miejscowego planu, 

”ublikacja ”rzedmiotowej uchwaJy i jej wej`cie  
w wycie, okre`lone w ”rze”isach ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest 

mowliwe w roz”atrywanej s”rawieŁ  
Istotną kwestią jest równiew ocena, czy wy-

mieniony w uchwale bJąd mowna uznać za oczywi-

stą omyJkę ”isarską, stanowiącą nieistotne naru-

szenie ”rawaŁ Zgodnie z za”isem zawartym w § 1 
kwestionowanej uchwaJy: ｭ(ｱ) dokonuje się s”ro-

stowania symboli, oznaczających ustalenia ”lanu 
dla terenów i sJuwących do ”owiązania rysunku 
planu z ustaleniami tre`ci uchwaJy (ｱ)ｬŁ W `wietle 
”rze”isów roz”orządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, 

poz. 1587) oraz ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym ｦ brak ”owiązania ry-

sunku planu miejscowego z jego tekstem stanowi 

naruszenie zasad s”orządzania miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego, co z kolei nie 

mowe być traktowane jako nieistotny bJąd ”isarski 
i usuwane w drodze uchwaJy ”rostującej oczywi-

stą omyJkę ”isarskąŁ  
Podsumowując, w wyroku z dnia 23 czerwca 

2008 r. sygn. akt II OSK 366ł08, Naczelny Sąd 
Administracyjny orzekJ: ｭWej`cie ”lanu w wycie  
w brzmieniu opublikowanym w organie promulga-

cyjnym, wywoJuje okre`lone skutki ”rawne (wiąwe 
adresatów) i juw z tego względu nie mowe ”odlegać 
zmianie bez zachowania trybu okre`lonego przepi-

sami ustawyŁ Gdyby zaJowyć, we jest inaczej i do-

”u`cić mowliwo`ć ”rostowania obowiązującego 
planu, bez zachowania ustawowej procedury jego 

zmiany, to wówczas niweczona mogJaby być za-

sada stabilno`ci i ”ewno`ci ”rawa, jako we miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 

w `wietle artŁ 14 ustŁ 8 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) aktem 

”rawa miejscowegoｬŁ 
Wobec wykazanej wywej, niezgodno`ci z ”ra-

wem uchwaJy Nr XXVIł203ł2009 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 19 sier”nia 2009 r., orzeczono 

jak na wstę”ieŁ 
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 ze zmŁ), w związku  
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o ”ostę”owaniu ”rzed sądami administracyj-

nymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 ze zm.), niniejsze 

rozstrzygnięcie mowe być zaskarwone do Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w O”olu, za moim 
”o`rednictwem, w terminie 30 dni od daty jego do-

ręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek _wietlik 

Śyrektor WydziaJu Infrastruktury i Geodezji 
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