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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady 
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Głuchołazy prostuje się oczywistą omyłkę pisarską na stronie 263 w wierszu 3 oraz w wierszu 5 poprzez 
zastąpienie wyrazów "Świerczów" wyrazami "Głuchołazy". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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Uzasadnienie

Na stronie 263 załącznika nr 1 do ww. uchwały, tj. w tekście Studium, część I „Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy”, w punkcie 7.1.3 w wierszu 3. „Śródlądowe drogi
wodne” oraz w punkcie 7.1.4 w wierszu 5. „Komunikacja lotnicza” występuje słowo „Świerczów”.

Wg wyjaśnień urbanisty opracowującego projekt Studium, jest to oczywista pomyłka pisarska, która
zaistniała w toku trwającej procedury w kolejnej wersji tekstu Studium, wskutek wejścia w życie zmian
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i konieczności aktualizacji treści
studium w toku procedury, z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących śródlądowych dróg wodnych
i komunikacji lotniczej (we wcześniejszych wersjach dokumentu nie było tej partii tekstu, ponieważ te
przepisy jeszcze nie obowiązywały). Biuro urbanistyczne, które opracowywało równolegle projekt studium
również dla gminy Świerczów, po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz wobec konieczności uzupełnienia i aktualizacji, wprowadzając uzupełnienie w tekście do
opracowywanych dokumentów, poprzez wklejenie zdania do dokumentu dla gminy Głuchołazy przez
pomyłkę nie usunęło nazwy gminy Świerczów. W swoich wyjaśnieniach w piśmie z dnia 3.08.2020r., data
wpł. 4.08.2020r. (e-mail), projektant Studium wyjaśnia, że przez pomyłkę i niedopatrzenie Wykonawcy
ujęto i pozostawiono w obu ww. podrozdziałach nazwę gminy Świerczów. Wykonawca przeprasza za ww.
zaistniałe pomyłki i zaręcza, że w tekście Studium nie występuje więcej słowo „Świerczów” w formie
zamiennej za słowo „Głuchołazy”.

Nie zmienia to stanu rzeczy, że na terenie Gminy Głuchołazy nie występują śródlądowe drogi wodne, jak
również na terenie Gminy Głuchołazy nie występują tereny i urządzenia lotnicze.

Pracownik Wydziału Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego przeprowadził w dniu 10.08.2020r.
rozmowę telefoniczną z pracownikiem wydziału merytorycznie sprawującego nadzór nad sprawami
planowania przestrzennego w Urzędzie Wojewódzkim (tj. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości)
odnośnie możliwości sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do ww. uchwały. Stwierdzono, że ta
omyłka pisarska nie ma żadnego merytorycznego wpływu na uwarunkowania oraz nie ma wpływu na
kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy.

Ustalono po analizie, że oprócz tych dwóch ww. omyłek pisarskich, w dokumencie studium liczącym
ponad 450 stron, nie wystąpiła więcej taka omyłka.

Studium bezsprzecznie zostało uchwalone dla Gminy Głuchołazy, o czym stanowi zarówno treść
przywołanej na wstępie uchwały, nazwa i treść załącznika nr 1, załącznika nr 2 i załącznika nr 3. Studium
może funkcjonować i funkcjonuje w aktualnej uchwalonej postaci.

W podobnych przypadkach na terenie kraju podejmowane są przez rady gmin uchwały w sprawie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Wobec zaistniałej sytuacji wystąpiła konieczność sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej.
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