Druk nr 3732
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja
SPRAWOZDANIE
KOMISJI NADZWYCZAJNA DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(druk nr 3559).
Marszałek Sejmu na 96 posiedzeniu Sejmu w dniu 19 stycznia 2005 – na podstawie
art. 90 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt
ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w celu rozpatrzenia.
Komisja Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego
projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 17 i 18 lutego 2005 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony ustawy.
Warszawa, dnia 18 lutego 2005 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji

(-) Michał Tober

(-) Cezary Grabarczyk
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Projekt

USTAWA
z dnia

2005 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 1.
W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz.
1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) art. 44 i 45 otrzymują brzmienie:
„Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w
art. 42 i 43:
1) poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni
w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez pocztę,
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez
pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę
lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o
możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia
pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1,
umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest
to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa
w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od
daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia
okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach
sprawy.
Art. 45. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza
się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.”.
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Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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