
 

 

Uchwała Nr 6/I/2013  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

z dnia 3 stycznia 2013 r.  

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 282/XXIX/2012 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia 

nieważności w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 

roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

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

U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach postanawia , co następuje:  

 

§ 1. Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 282/XXIX/2012 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 

w części uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada  

2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości poprzez zastąpienie w tytule uchwały oraz                 

w uzasadnieniu do uchwały zwrotu ,,nieważności w części” wyrazem ,,nieważności”.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 4 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w wyniku 

badania uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, podjęło Uchwałę Nr 282/XXIX/2012 - rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

nieważność badanej uchwały.  

W tytule uchwały Kolegium Izby oraz w treści uzasadnienia na stronie 3, II akapitu omyłkowo wpisano 

słowa ,,nieważności w części”, a winno być ,,nieważności”.  

Zatem tytuł uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach powinien brzmieć ,,w 

sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich  

z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”. Natomiast treść uzasadnienia na stronie 
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3 w akapicie II winna brzmieć ,,Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Izby Obrachunkowej orzekło 

o nieważności badanej uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich”.  

Omyłka ta powstała podczas czynności technicznych związanych z przepisywaniem uchwały.  

Niniejsze sprostowanie odnosi się do właściwego rozstrzygnięcia Kolegium Izby wyrażonego  

w §1 (sentencji) Uchwały Nr 282/XXIX/2012 tj. stwierdzenia nieważności uchwały Nr 289/2012 Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowiło sprostować 

zaistniałą omyłkę pisarską w sposób wskazany w sentencji.  

  

 

Przewodniczący Kolegium  

 

 

Daniel Kołodziej 
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