
 

 

POSTANOWIENIE NR PN.4131.15.1.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017, poz. 1257) w związku z art. 91 ust 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017, poz. 1875 ze zm.) 

prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę 

w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: PN.4131.15.2018 z dnia 

5 stycznia 2018 roku stwierdzającym nieważność uchwały Nr XLII/806/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie” część „B” w części (…) 

w następujący sposób: 

-  w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, tiret dziewiąte skreśla się przecinek i dodaje się 

sformułowanie „w części dotyczącej przeznaczenia uzupełniającego terenu pod drogi wewnętrzne”  w 

pozostałym zakresie treść sentencji pozostawia się bez zmian. 

Uzasadnienie  

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

rozstrzygnięciem znak: PN.4131.15.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku stwierdził nieważność w części uchwały  

Nr XLII/806/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku  w sprawie uchwalenia „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie” 

część „B” 

W sentencji ww. rozstrzygnięcia nadzorczego - tiret dziewiąte, omyłkowo wskazano, iż rozstrzygnięcie to 

dotyczy całej jednostki redakcyjnej § 16 ust. 5 pkt 1 lit. b), podczas gdy  rozstrzygnięcie to dotyczy tylko części 

ww. jednostki redakcyjnej w zakresie przeznaczenia uzupełniającego terenu pod drogi wewnętrzne. Powyższe 

znajduje potwierdzenie w treści uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Tym samym, niewątpliwym jest, że doszło do oczywistej omyłki, którą należało sprostować. 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

  

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2018 r.
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