


































































































Uchwała nr IV/41/09
Rady Gminy

z dnia 25 czerwca 2009

w sprawie sprostowania błędu w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, 
gmina Osielsko.

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w związku z 
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449; z 2009 r. Nr 31, poz. 206) Rada 
Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko prostuje się błąd polegający na pominięciu w 
tekście uchwały słów „lub wielorodzinną” w związku z czym: 
1)      § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną, wysokość budynków 
mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30° do 60° o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki 
ceramicznej lub kolorze grafitowym,”; 
2)      § 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną, wysokość budynków 
mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30° do 60° o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki 
ceramicznej lub kolorze grafitowym,”;
3)      § 31 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną lub wielorodzinną, wysokość budynków 
mieszkalnych do trzech kondygnacji naziemnych - w tym poddasze użytkowe, dachy wysokie 
o nachyleniu 30° do 60° o kolorach pokrycia zbliżonych do naturalnego koloru dachówki 
ceramicznej lub kolorze grafitowym,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 



UZASADNIENIE
 
Rada Gminy Osielsko podjęła w dniu 28 kwietnia 2009 r. uchwałę Nr  III/40/09 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 
„Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko. Tereny oznaczone w uchwale symbolami 
A7MN/MW/U (w § 13 uchwały), B16MN/MW/U (w § 26 uchwały) i B23MN/MW/U (w § 
31 uchwały) przeznaczono: „na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług”. Intencją Rady Gminy 
Osielsko było przeznaczenie ww. terenów pod budownictwo jednorodzinne z możliwością 
realizacji budownictwa wielorodzinnego i usług z zachowaniem podstawowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla budownictwa 
wielorodzinnego tożsamych z parametrami dla budownictwa jednorodzinnego. Nie oznaczono 
w oddzielnym punkcie paragrafów 13, 26 i 31 podstawowych parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy dodatkowo dla budownictwa wielorodzinnego jako dopuszczonego 
w terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Radni Rady Gminy Osielsko przyjęli zapisy przeznaczenia terenu dla ww. symboli w 
przedmiocie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy mieszkaniowej jako 
obowiązujące dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Podczas 
procedury prac planistycznych dla terenów oznaczonych ww. symbolami nie zgłoszono 
żadnych uwag mogących świadczyć o braku zrozumienia zasad zagospodarowania 
obowiązujących na tych terenach. 
Mając jednak na uwadze jednoznaczne określenie woli Radnych Rady Gminy Osielsko w 
uchwale Nr III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w częściach oznaczonych symbolami 
A7MN/MW/U, B16MN/MW/U i B23MN/MW/U zdecydowano o podjęciu uchwały o 
sprostowaniu błędu polegającego na doprecyzowaniu zapisu dotyczącego budownictwa 
wielorodzinnego.
Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisami ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.), podejmowanie uchwał w sprawie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449; z 2009 r. Nr 31, poz. 
206), w ocenie Rady Gminy Osielsko, sprostowanie błędu w zakresie podjętej uchwały nie 
prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego - uchwały Rady Gminy Osielsko Nr 
III/40/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Niemcz III” w Niemczu, gmina Osielsko.


