
UCHWAŁA NR LXVI/359/2022 
RADY GMINY SŁUPCA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale nr LX/341/2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)1) , art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)2)   Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na rok 2023. (M.P z 2022 poz. 731) Rada Gminy Słupca uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr. LX/341/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w ten sposób, że w 
§3 zastępuje się datę "29 października 2021r."datą "29 września 2021r." 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

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

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1005 i poz. 1079 
2)  Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 poz. 1512 
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UZASADNIENIE 

Pismem WA-0903/173/5/1/2022 z dnia 23 listopada 2022r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 

Poznaniu wskazuje na konieczność wyeliminowania oczywistego błędu pisarskiego, który wystąpił w § 3 

uchwały Nr LX/341/2022. Stosownie do postanowień art. 113 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w myśl których sprostowania błędów pisarskich, rachunkowych, czy też innych 

oczywistych omyłek może dokonywać organ, który podjął decyzję (uchwałę).  
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