
 

 

POSTANOWIENIE NR IN.VII.743.4.2023.AB 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  

poz. 40) w związku art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) postanawiam sprostować oczywistą omyłkę pisarską w rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 4 lutego 2023 r., znak IN.VII.743.4.2023.AB stwierdzającym  

w części nieważność uchwały nr XLVIII/440/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 

miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz w następujący sposób: 

zawarty w sentencji zwrot „§ 8 ust. 2 pkt 1” zastąpić zwrotem: „§ 18 ust. 2 pkt 1”. 

UZASADNIENIE  

3 lutego 2023 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.VII.743.4.2023.AB stwierdzające  

w części nieważność uchwały nr XLVIII/440/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości 

Główczyce, Gosławice i Zwóz. 

W treści rozstrzygnięcia nadzorczego popełniono omyłkę pisarską polegającą na błędnym wskazaniu 

jednostki redakcyjnej uchwały podlegającej stwierdzeniu nieważności. W sentencji rozstrzygnięcia stwierdzono 

nieważność § 8 ust. 2 pkt 1 kontrolowanej uchwały, zamiast § 18 ust. 2 pkt 1. Treść uzasadnienia do 

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego  nie pozostawia jednak wątpliwości, że jego przedmiotem 

winien być § 18 ust. 2 pkt 1 uchwały. 

Instytucję sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej przewiduje art. 113 § 1 Kodeks postępowania 

administracyjnego, który umożliwia organowi administracji publicznej prostować w drodze postanowienia 

błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Zgodnie  

z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio do orzeczeń organu nadzoru wydawanych w trybie art. 91 ust. 1 ww. ustawy. 

W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie. 

POUCZENIE 

Na niniejsze postanowienie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Opolskiego. 

   
z up. Wojewody Opolskiego 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości 

 

Magdalena Turek 
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