
Rozstrzygnięcie nadzorcze  
Nr WN.II.4131-2-1-11 

Wojewody Małopolskiego 
z dnia 17 maja 2011 roku 

 
 
 Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), stwierdza 
się, iż uchwała Nr VI/56/11∗ Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011 r. 
w sprawie sprostowana oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej 
w Niepołomicach wydana została z naruszeniem prawa . 
 
 

Uzasadnienie 
 

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr VI/56/11 z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady 
Miejskiej w Niepołomicach. 

Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu skorygowania omyłek pisarskich 
zaistniałych w treści uchwały Nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach 
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru 
„Chobot – Polana”. 

W zakresie merytorycznym uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie 
budzi zastrzeżeń. 

Natomiast przedmiotowa uchwała budzi zastrzeżenia pod względem 
formalnym. 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu miejscowego następuje w takim 
trybie, w jakim jest on uchwalany. Korygowanie oczywistych omyłek zaistniałych 
w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje 
w drodze przeprowadzenia procedury planistycznej ograniczonej do niezbędnych 
czynności, bowiem nie ma innej drogi dokonania zmian w uchwalonym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 

Procedura obejmuje podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany planu w zakresie niezbędnym do doprowadzenia treści planu do 
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poprawnego brzmienia, a następnie przeprowadzenie niezbędnych czynności 
procedury, co w większości przypadków sprowadza się do podjęcia uchwały 
końcowej, przyjmującej zmianę planu. 

Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Niepołomicach nie została 
poprzedzona uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ww. planu. 

Jednocześnie na marginesie zauważa się, że w ocenie organu nadzoru biorąc 
pod uwagę charakter zmian dokonanych na mocy przedmiotowej uchwały nie 
nastąpiła potrzeba wykonania żadnych innych czynności procedury planistycznej, 
określonej w art. 17 – 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dla porządku zastrzec należy, że opisana wyżej „uproszczona” procedura 
planistyczna służąca korygowaniu oczywistych omyłek zaistniałych w uchwale nie 
dotyczy przypadków gdy procedowana i uchwalona została właściwa regulacja 
planistyczna a omyłki zaistniały już po podjęciu uchwały i wynikały na przykład 
z błędów drukarskich, (co jednak w niniejszej sprawie nie miało miejsca). 

Powyższe uchybienie proceduralne polegające na braku podjęcia uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu stanowi w ocenie organu nadzoru 
nieistotne naruszenie prawa i nie skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały. 

 Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie.  

Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 
30 dni od otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.  
 

Z up. Wojewody Małopolskiego 
 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli 
Radca Prawny 

Mirosław Chrapusta 


