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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r. ustawę

o zmianie ustawy
administracyjnymi.

– Prawo o postępowaniu przed sądami

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 9 czerwca 2022 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 administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 69 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane na wskazany przez
niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora,
umieszczając

zawiadomienie

o

tym

w

skrytce

pocztowej

adresata.

W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono
pismo, oraz zamieszcza się informację, że należy je odebrać w terminie siedmiu
dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.”;
2)

w art. 73:
a)

w § 1 wyrazy „art. 65–72” zastępuje się wyrazami „art. 65–68, art. 69 § 1
oraz art. 70–72”,

b)

dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w art.
69 § 2, przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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