Data publikacji: 09-06-2017

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.
Druk nr 525
_____________________________________________________________________________________

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. ustawę

o zmianie ustawy
administracyjnymi.

– Prawo o postępowaniu przed sądami

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 8 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 718, z późn. zm.1)) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 28:
a)

w § 2 skreśla się zdanie drugie,

b)

po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za:
1)

organy administracji rządowej,

2)

państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej,

3)

Skarb Państwa

– czynności

w

postępowaniu

podejmuje

Prokuratoria

Generalna

Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2)

w art. 175:
a)

w § 1 wyrazy „§ 2 i 3” zastępuje się wyrazami „§ 2–3”,

b)

po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną
postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy
administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez
Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846,
996, 1579, 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 935.

2
3)

w art. 194 w § 4 wyrazy „§ 2 i 3” zastępuje się wyrazami „§ 2–3”;

4)

uchyla się art. 287.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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