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Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(druk nr 1152)
U S T A W A z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI
ADMINISTRACYJNYMI (D. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)
Art. 149.
<§ 1.> Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3
§ 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub
interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub
obowiązku wynikających z przepisów prawa.
<§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na
wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art.
154 § 6.>
Art. 229.
[§ 1. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w
postępowaniu przed sądem administracyjnym, z wyjątkiem grzywny, o której mowa w art.
154 § 1, mogą być umorzone lub zapłata tej należności może być odroczona albo
rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi
trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.]
<§ 1. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych
w postępowaniu przed sądem administracyjnym, z wyjątkiem grzywien, o których
mowa w art. 55 § 1, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1, mogą być umorzone lub zapłata tej
należności może być odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby
połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi
skutkami.>
§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania,
odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty należności
określonych w § 1. W rozporządzeniu należy określić organy uprawnione do umarzania,
odraczania, rozkładania na raty oraz cofania odroczenia i rozłożenia na raty należności,
okresy na jakie należności te mogą być odroczone lub rozłożone na raty, zakres umorzenia,
sposób udokumentowania wniosku przez dłużnika, a także przypadki, w których
należności mogą być umorzone z urzędu w całości lub w części.
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-2U S T A W A z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – KODEKS POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ USTAWY – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED
SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (DZ. U. Z 2011 R. NR 6, POZ. 18)
Art. 2.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
pkt 1 – 10 (pominięto)
[11) w art. 239 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie
postępowania w sprawach:].
<11) w art. 239 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie
postępowania w sprawach:>.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

