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712.
Ha mocy art. 44 KonstytucJI ogł!lszam ustawę naItc;pujqcej treści: .

Ustawa
z dnia ' 1 sierpnia 1923 r.
W

sprawie

prawnych od orzeczeń
administracyjnych.

władz

Art. 1. O ile poszczególne ustawy, wydane po
w życi(:! niniejszej ustawy, nie będą zawierały
odmiennych postanowień, służy od orzeczer) i zarzą
dzeń, wydanych przez władze administracyjn2 I instancji,odwoł an ie do władzy administracyjnej II instancji, która rozstrzyga ostatecznie, zaś od oizeczeń
i zarządzeń , wydanych \v instancji I przez władze ad ministracyjne II instancji oraz przez ł'\omisarza Rządu
na m. st. Warszawę - odwołanie do właściwego Ministra.
Władzami administracyjnemi, o których mowa
w uste:pie pierwszym, są: starostowie, 'wojewodowie
I Delegat Rządu w Wilnie, ponadto na obszarze b. za-

wejściu

•

środków

boru rosyjskiego: komisarze Rząpu, b. zaboru austrjackiego: dyreJ~ cje policji i magistłaty miast o własnym
statucie odnośnie do ich poruczonego zakresu działania, wreszcie b. zabo ru pruskiego: starostowie grodzcy, prezydenci miast, wydzielonych z powiatów, oraz
urzędy wojewódzkie. '
flrt. 2. Uchyla siG wszelkie przepisy ogólne
o instancjach odwoławczych, a w szczególności przepis, zawarty VI art.' 6 ustawy ty mczasowej z dnia
2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 395), oraz
wart. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 listopada 191 9 r. (Dz. U. R. P. N2 90, poz. 489).
I\rt. 3. Odwołanie wnosi si~, o ile w ustawach inny termin nie będzie przepisany, w ciągu
dni 14 ' od dnia do rę czenia orzeczenia lub zarządze
nia za pośrednichvem władzy, która je w I instancji
wydała.
Dnia dor~czenia nie wlicza się do biegu
terminu.
.
Wyznaczone w ustawach, które uzyskały moc
przed wejściem w życie niniejszej

obo\viązującą

j

Na 91.

Dzie.nnlk Ustaw. Poz. 712 i 713.

1046

ustawy, terminy odwoh::ń, krótsze od określonego
w ustępie pierwszym, utrzymuje się w mocy.
.
Rrt. 4. Odwołanie można wnieść pisemnie lub
zgłosić do - protokułu.
Dzień nadania . na pocztę · lub telegraf uważa
się za dzień wniesienia odwołania.
Jeżeli o statni dzień terminu przypada na niedzielę lub święto, termin kończy się dopiero w następnym dniu powszednim.
f\rt. 5. Instancja odwoławcza orzeka o niedopuszczalności względnie o spóźnionym terminie wniesienia odwołania.
Z odwołaniem można połączyć prośbę o przywrócenie terminu, jeżeli strona udowodnij że opóż
nienie nastąpiło bez jej winy, z powodu nieprzezwyciężonych przeszkód, oraz o ile odwołanie wniesiono
najpóźniej w ciągu .
dni po ustaniu przeszkody.
Prośbę o przywrócenie terminu rozstrzyga instancja
odwoławcza.

7.

flrt. 6. Orzeczenia i zarządzenia władz, . o których mowa wart. 1, winny zawierać pouczenie
o środkach prawnych, wyjaśniające, czy podlegają
dalszemu tokowi instancji, jeśli zaś mu podleg':lją,
podające wyraźnie termin do v:niesienia odwolania
i władzę, do której je wnieść należy.
W razie mylnego wyznaczenia terminu worze·
czeniu lub zarządzeniu odwalanie, wniesione · w terminie wyznaczonym, ' chociaźby po uplY'vvie właści
wego terminu ustawowego, uważa się za wniesione
w terminie ustawowym.
.
Jeżeli orzeczenie lub zarządzenie mylnie wskazuje władzę, do której odwołanie podać . należy, .
wlClśdwa instancja odwoławcza po otrzymaniu sprawy od władzy niewłaściwej postąpi z odwołaniem
tak, jak gdyby było od początku wniesione do wła
dzy właściwej.
W razie mylnego ozn;,czenia 'w orzeczeniu lub
zarządzeniu. iż nie podlega ono już tokowi instancji,
jak również w razie nieumieszczenia w orzeczeniu
lub zarządzeniu pouczenia prawnego, przewidzianego
w ustępie pierwszym, służy interesowanemu prawo
żądania od władzy. która wydała odnośne orzeczen,fe
lub zarządzenie, za pośrednictwem władzy, która mu
je doręczyła, sprostowania, względnie uzupełnienia,
orzeczenia lub zarządzenia.
f\rt. 7. Strona interesowana może prosić o wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnem
orzeczeniem, z powodu nowych istotnych okoliczności faktycznych. które istniały przed wydaniem
orzeczenia i wpłynąć mogą na zmianę orzeczenia.
O dopuszczalności wznowienia orzeka władza,
która w tej sprawie wydała orzeczenie w ostatniej
instancji.
Prośba o wznowienie nie wstrzymuje wykonania prawomocnego orzeczenia, o ile władza, orzekająca o wznowieniu, inaczej nie postanowi.

i następnych ustawy niniejszej, a z tą ustawą niezg::>dne; W szczególności uchyla się przepisy obowiqzującej na obszarze Małopolski ustawy z dn. 12 maja
1896 r. (austr. Dz. Ust. N2 101) w przedmiocie uzupelnienja, względnie zmiany, postanowień, tyczących
się postępowania w takich przypadkach, gdy przeciw
decyzjom i zarządzeniom władz polilycznych slosuje
s i~ środki prawne.
.

I

-

l\rt. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w życIa
z dniem ogłoszenia.
W wypadl<ach, w. których orzeczenie, wydzme
w II instancji, zostało doręczone przed wejściem
w życie niniejszej ustawy; należy, o ile odwołanie
do 1II instancji nie zostało jeszcze wniesione, post~
po wać tuk, jak gdyby orzeczenie II instancji zostało
do ręczone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
flrt. 11. Ustawa niniejsza obowiązuje na caobszarze, Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem
Województwa Sląskiego.
Na obszarze województw: poznańskiego i· pomorskiego ustawa niniejsza nie ma zastosowania do
postępowania
uchwałowego
i sporno - administra'
cyjnego.
łym

Rrt. 12.

Wykonanie niniejszej

się Ministrowi Spraw Wewnętrz.nych
z właściwymi Ministrami.

u~tawy porucza
w porozumieniu

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik

713.

.. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6

września

1923 r.

w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłoszeń
statystycznych przy zagranicznym obrocie
.
towarów.
Na podstawie 'art. 2 ustawy z dnia 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjne]
(Dz. U: R. P. N2 85, poz. 464) zarządza się co na'
stępuje:

§1_ W rozporządżeniu Rady Ministrów z dnia
10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej
(Dz. U. R. P. N2 107, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 45 naj niższy wymiar opłaty statystycznej
uiszczanej od jednego zgłoszenia podwyższa
się do 300 mk.;
b) w § 46 opłatę od każdych 100 kg. toWarów
nieopakowanych podwyższa się do 500 mk.,
a
od każdych 100 kg. towarów opakowanych
f\rt. 8. Przepisy niniejszej ustawy nie dotyczą
w
całości lub częściowo do 2000 mk.
orzeczeń, wydanych w postępowaniu karno-admini- .
Opłatę statystyczną . od w~gla kamienstracyjnem.
nego. brunatnego i torfowego, cegiełek wę
flrt. 9. Uchyla się wszystkie przepisy, od noglowych (brykietów) oraz koksu i torfu (poz.
sząc;:ę sit:; do przedmiotów, unormowanych wart. 3
79 t~ryfy celnej z dnia 4 listo puda 1 ~ 19 r.- ..
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