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SPROSTOWANIE 
BŁĘDU
Instytucja sprostowania błędu służy 

szybkiemu wyeliminowaniu błędów w 

aktach normatywnych, które pojawiły się 

po ustanowieniu danego aktu a przed 

jego ogłoszeniem w dzienniku 

urzędowym. 



CZYM JEST BŁĄD?

Błąd - rozbieżność pomiędzy 

ogłoszonym tekstem ustawy a tekstem 

oryginału 

pojawił się wyraz lub wyrażenie, 

którego nie ma w tekście oryginału 

nie ma wyrazu lub wyrażenia, które 

znajduje się w tekście oryginału 

zdeformowano wyraz lub 

wyrażenie, które znajduje się w 

tekście oryginału 

błędy związane z zawartymi w 

załącznikach wzorami, tabelami, 

wykresami 



PROSTOWANIE
Błąd prostowany jest w formie obwieszczenia §112 ZTP:

w ustawie – Marszałek Sejmu 

w innych niż ustawa i umowa międzynarodowa a ogłoszanych  w Dzienniku Ustaw, 

 Monitorze Polskim i Monitorze Polskim – Prezes Rady Ministrów 

w innych aktach – organ wydający dziennik, w którym publikowany jest ten akt 

ORGANY PROSTUJĄCE:



W USTAWIE

PROSTOWANIE

OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 19 czerwca 2009 r. 
o sprostowaniu błędu 

W AKTACH PRAWA 
MIEJSCOWEGO W ROZPORZĄDZENIU 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
o sprostowaniu błędu 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 9 września 2017 r. 
o sprostowaniu błędu 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1523)  obwieszcza się, 

że w uchwale Rady Gminy 

Baranów z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia 

zwolnień od podatku od 

nieruchomości na terenie gminy 

Baranów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 

2807) w § 1 zamiast brzmienia 

„Zwalnia się od podatku od 

nieruchomości grunty i budynki 
wykorzystywane na potrzeby 

podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą na podstawie 

umowy z Gminą Baranów” 

powinno być brzmienie „Zwalnia 

się od podatku od nieruchomości 
grunty i budynki wykorzystywane 

na potrzeby systemu ratownictwa 

medycznego”. 

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1523) w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 

2017 r. w sprawie gmin 

poszkodowanych w wyniku 

działania żywiołu w sierpniu 2017 

r., w których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy, 

remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych (Dz. U. poz. 1547) w 

załączniku w tabeli w kolumnie 4 

pod lp. 36, dotyczącą 

województwa wielkopolskiego, 

zamiast wyrazów „MIESKA 

GÓRKA” powinny być wyrazy 

„MIEJSKA GÓRKA”.  Po 

sprostowaniu § brzmi "...". 

Na podstawie art. 17 ust. 2a 

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 oraz z 

2009 r. Nr 31, poz. 206) w ustawie
z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie 

ustawy o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 86, poz. 720) w art. 1 w pkt 9 w
treści art. 39j w ust. 2 za- miast 

wyrazów „z wyjątkiem art. 2 ust. 
1,” powinny być wyrazy „z 

wyjątkiem art. 2a ust. 1,”. Po 

sprostowaniu art. brzmi: "art.....". 


