
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.5.2012.ES
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 6 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność uchwały Nr XX/178/2012r. Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 
września 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XL/359/2010 z dnia 10 
listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania wsi Kąty Rybackie. 

Uzasadnienie

W dniu 20 września 2012r. Rada Gminy Sztutowo podjęła w/w uchwałę Nr XX/178/2012r. Przyjmując 
jako podstawę prawną art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647) Rada Gminy Sztutowo w treści 
uchwały Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 
10 listopada 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 5 poz. 157 z 14 
stycznia 2011r. dokonała sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ustaleniach szczegółowych 
w następujący sposób: „ W § 15 Ustalenia szczegółowe Karta terenu nr 33 UT pkt.8 ppkt.1a zapis: hotel, 
pensjonat oraz/ lub/wolnostojące domki letniskowe na terenie oznaczonym symbolem 
33.2.UT,33.3.UT,33.4UT i 33.5 UT zmienia się na treść : hotel, pensjonat oraz/ lub/wolnostojące domki 
letniskowe na terenie oznaczonym symbolem 33.2.UT,33.3.UT,33.4UT i 33.5 UT i 33.6 UT. ” Zgodnie 
z treścią § 3 uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
Z uzasadnienia do uchwały wynika, że „eliminacja błędu pisarskiego jest konieczna dla doprowadzenia do 
zgodności zapisów części tekstowej z częścią graficzną przedmiotowej uchwały”. 

Uchwała Nr XX/178/2012r została doręczona Wojewodzie Pomorskiemu w dniu 
8 października 2012r. W toku kontroli jej zgodności z prawem organ nadzoru stwierdził, że treść uchwały 
w sposób istotny narusza przepisy prawa. 

Poza przepisami ustawy o samorządzie gminnym z których wynika kompetencja rady gminy do 
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w drodze prawa miejscowego, jako 
podstawę prawną uchwały Rada Gminy Sztutowo wskazała przepisy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z przywołanym art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1, 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 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. 
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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 XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2010r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania wsi Kąty Rybackie winna nastąpić w trybie wskazanym 
w w/w 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. 

 

wz. Wojewody Pomorskiego
Wicewojewoda Pomorski 

Michał Owczarczak
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