
UCHWAŁA Nr XXIX/303/2018 

RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały  Nr XXVII/286/2018 Rady 

Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym  

Kłodowo – Jednostka ”A „. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. , poz.994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z  późn.zm.), art.17 ust.1  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1523 )  Rada Gminy 

Widuchowa uchwala, co następuje:   

 

 

§ 1. Sprostowaniu podlega błąd pisarski w treści Uchwały  Nr XXVII/286/2018 Rady 

Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo – 

Jednostka ”A „. 

 

1) w § 1. ust.2  ww. uchwały jest:                                                                                                                                                                                                                                                   

„ Plan obejmuje działki o nr ewid.18/4, 18/25-18/32, 18/40-18/43, 18/45-18/48, 18/50-18/54, 

18/57-18/62, 18/65-18/70, 18/77 – 18/86 i 18/90 oraz części działek nr 19/89 i 49, wszystkie 

położone w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, o łącznej powierzchni 19,0172 ha”. 

Powinno być: 

„Plan obejmuje działki o nr ewid.18/4, 18/25-18/32, 18/40-18/43, 18/45-18/48, 18/50-18/54, 

18/57-18/62, 18/65-18/70, 18/77 – 18/86 i 18/90 oraz części działek nr 18/89 i 49, wszystkie 

położone w obrębie ewidencyjnym Kłodowo, o łącznej powierzchni 19,0175 ha”. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/303/2018 

                                                                 Rady Gminy Widuchowa 

                                                                  z dnia 26 września 2018 r. 

 

W uchwale  Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa 

w obrębie geodezyjnym Kłodowo – Jednostka „A” (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2018 r., poz. 3331) stwierdzono istnienie błędu 

pisarskiego w postaci niezgodności numeru ewidencyjnego działki oraz łącznej powierzchni 

objętej planem. 

W treści W § 1. ust.2  ww. uchwały wskutek  oczywistej omyłki pisarskiej zamiast  działki 

o numerze 18/89 wpisano działkę  nr 19/89. Działka o tym numerze w ewidencji gruntów 

i budynków  obrębu Kłodowo gm. Widuchowa nie figuruje. Fakt ten potwierdził  Starosta 

Gryfiński pismem z dnia 26 lipca 2018 r. Nr GP.6621.1987.2018.AZ. Działka nr 18/89 

znajduje się w granicach opracowania planu i objęta była procedurą planistyczną od samego 

początku.   

Błąd pisarski nastąpił również w łącznej powierzchni objętej planem. Zamiast łącznej 

powierzchni 19,0175 ha wpisano  19,0172 ha”. 

Zaistniały błąd jest oczywistą omyłką pisarską, nie błędem merytorycznym. Powyższe 

sprostowanie nie powoduje merytorycznej zmiany ustaleń planu. 

Sprostowanie błędu pisarskiego ma istotne znaczenie dla wydawania wypisów, wyrysów, 

zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz procedury  

uzyskiwania pozwoleń na budowę, dlatego błąd w uchwale  Nr XXVII/286/2018 Rady Gminy 

Widuchowa z dnia 13 czerwca 2018  może zostać sprostowany wyłącznie  w drodze uchwały 

Rady Gminy Widuchowa. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


