
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

o sprostowaniu błędów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn. zm.) obwieszcza się, że: 

I. w uchwale nr XXX/227/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek 

kwotowych podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia z 12 grudnia 2016 r., 

poz. 4104) w § 1 ust. 1 pkt 2 lit b) zamiast kwoty: „9,60zł” powinna być kwota: „19,60zł”; 

II. w uchwale Nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2016 r. 

poz. 3953) w § 1 pkt 1 litera d) zamiast: ,,(…) położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową alb  

zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym (…)” powinno być: ,,(…) położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym (…)”; 

III. w rozstrzygnięciu nadzorczym nr P-II.4131.2.251.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 4164) ostatni akapit zamiast brzmienia: 

„Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek 

Zamiejscowy w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A w terminie 30 dni od jego otrzymania.” powinien mieć 

brzmienie: „ Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni 

od daty jego otrzymania.”; 

IV. w rozporządzeniu Nr 163/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Nowy Żmigród (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2006 r., nr 155, poz. 2704) 

w § 1 in fine zamiast: „(…), z oczyszczalnią ścieków w Mytarce.” powinno być: „(…), z oczyszczalnią 

ścieków w Nowym Żmigrodzie.” 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 4341



Uzasadnienie  

W wyniku sprostowania w drodze niniejszego obwieszczenia przywrócono opublikowanym aktom 

prawnym ich prawidłową treść odpowiadającą rzeczywistej treści aktów podjętych przez organy uprawnione 

do ich wydania. 
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