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(-) Robert Węgrzyn

SPRAWOZDANIE

KoMISJI SPRAWIEDLIWoŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie usta\ryy
Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (druk nr 1208)

Marszałek Sejmu, zgodnię z art.37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowat w dniu 28 październlka 2008 r. powyŻszy

projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwsze go czytania.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwsze go cz5Ąanta

orazrozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 6 i20 stycznia 2009 r.

wnosi:

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączonyprojekt ustawy.

Warszawa, dnia 20 stycznia2}}9 r.

Przewodilczący Komisji
(-) Ryszard Kalisz
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USTAWA 

z dnia                          2009 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.1)) art. 73 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 73. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany 
w art. 65 – 72, pismo składa się na okres czternastu dni w pla-
cówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocze-
śnie zawiadomienia określonego w § 2. 

§ 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwo-
ści jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy 
w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, 
umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie 
jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu 
wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub inne-
go pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności 
zawodowe. 

§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w 
§ 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości od-
bioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia 
pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocz-
towej albo w urzędzie gminy. 

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 
okresu, o którym mowa w § 1.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 

94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, 
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, 
poz. 1650. 
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SEKRET.ĄRZ STANLi
Mikołaj Dowgielewici

!,Irr.\,fD t,. f ,f Q ne r.P, as

Warszarva' dniat.ć srycznia 2009 r.

Pan
Ryszard Kalisz
Przewodniczący. Komisji
Sprawiedliwości
i Praw Człowieka
Sejm RP

opinia o zgodności Z prawem Unii Europejskiej rządołvego projektu ustawy - Prawo o
postępowdniu przed sąddmi adminislracyjnymi ujętego w sprawoi,daniu Komisji
Spraxłiedliwości i Praw Czlowieka (druk nr ló05) wyraź:,ona na podstawie rrt. 9 pkt 3 t{
związku z ań.2 ust. 1pkt2 i ust.2 pkt 2a ustawv z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 191, z p6źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej lvlikolaja Dowgielewicza

S :anołvnl' P anie Pr: elv o dni c : a.cy'

W związku z przedloŻonvm sprawozdanien] (pismo nr SPC-0150.11J.09) pozwaiam
sobie wyrazic następuja.cą opiruę:

Projekt ustawy ujętv rv sprawozdaniu nie jest objęt}' zakresem prawa L nii Europejskiej.

Z pov,u:aniem.

Do uorzeimelw.iadomości :
Pan Andrzej Czuma
Nlinister Spraw.iedliw-ości


