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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 marca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu dor´czania pism sàdowych przez poczt´
w post´powaniu cywilnym

Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegó∏owego try-
bu dor´czania pism sàdowych przez poczt´ w post´po-

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,

Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934,
Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114,
poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98,
poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368
i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070,
Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849
i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360 i Nr 42,
poz. 363.

§ 2. 1. Limit krajowy produkcji suszu paszowego,
o którym mowa w § 1, dzieli si´ na województwa: ku-
jawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomor-
skie, Êwi´tokrzyskie, warmiƒsko-mazurskie, wielkopol-
skie, zachodmiopomorskie.

2. Szczegó∏owy podzia∏ limitu krajowego produkcji
suszu paszowego na poszczególne województwa, wy-

mienione w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. (poz. 488)

SZCZEGÓ¸OWY PODZIA¸ LIMITU KRAJOWEGO PRODUKCJI SUSZU PASZOWEGO NA POSZCZEGÓLNE
WOJEWÓDZTWA

Lp. Województwo Limit produkcji suszu
paszowego w tonach

1 kujawsko-pomorskie 1 880

2 mazowieckie 1 800

3 podlaskie 1 600

4 pomorskie 1 200

5 Êwi´tokrzyskie 1 500

6 warmiƒsko-mazurskie 1 300

7 wielkopolskie 1 800

8 zachodniopomorskie 3 000



waniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 oraz z 2002 r.
Nr 157, poz. 1318) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przewidziane w art. 139 § 1 i 2 Kodeksu post´-
powania cywilnego zawiadomienie dla adre-
sata o pozostawieniu przesy∏ki listonosz spo-
rzàdza na odr´bnym formularzu, którego
wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. W przypadkach okreÊlonych w art. 139 § 1
i 2 Kodeksu post´powania cywilnego listo-
nosz: 

1) pozostawia zawiadomienie o mo˝liwo-
Êci odbioru przesy∏ki we w∏aÊciwej pocz-
towej placówce oddawczej w terminie
siedmiu kolejnych dni, liczàc od dnia na-
st´pnego po dniu pozostawienia zawia-
domienia u adresata, 

2) dokonuje adnotacji o niedor´czeniu
przesy∏ki na potwierdzeniu odbioru oraz
adnotacji „awizowano dnia” na adreso-
wej stronie niedor´czonej przesy∏ki
i sk∏ada swój podpis, 

3) oddaje przesy∏k´ niezw∏ocznie do w∏a-
Êciwej pocztowej placówki oddawczej. 

2. Pocztowa placówka oddawcza potwierdza
przyj´cie od listonosza awizowanej prze-
sy∏ki poprzez umieszczenie na stronie adre-
sowej odcisku datownika i podpisu przyj-
mujàcego pracownika.

3. Je˝eli adresat nie zg∏osi si´ po odbiór prze-
sy∏ki w terminie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, pocztowa placówka oddawcza spo-
rzàdza, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, powtórne
zawiadomienie o mo˝liwoÊci jej odbioru
w terminie kolejnych siedmiu dni, liczàc od
dnia nast´pnego po dniu sporzàdzenia za-
wiadomienia, które listonosz dor´cza adre-
satowi. Dokonanie powtórnego zawiado-
mienia zaznacza si´ na przesy∏ce adnotacjà
„awizowano powtórnie dnia” na adresowej
stronie niedor´czonej przesy∏ki i podpisem. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w przypadku,
gdy adresat odmówi∏ przyj´cia przesy∏ki.

5. Pocztowa placówka oddawcza wydaje
przesy∏k´ adresatowi lub osobom, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 2.

6. Przesy∏k´ wydaje si´ po umieszczeniu na
stronie adresowej adnotacji „wydano
dnia” i odcisku datownika. Adresat lub
osoba, o której mowa w § 4 ust. 2, potwier-
dza odbiór przesy∏ki na formularzu po-
twierdzenia odbioru w sposób, o którym
mowa w § 5. Wype∏nione potwierdzenie
odbioru pocztowa placówka oddawcza, po
umieszczeniu na nim odcisku datownika,
odsy∏a niezw∏ocznie organowi wysy∏ajàce-
mu.

7. Przesy∏k´, o której mowa w ust. 1, przecho-
wuje si´ w pocztowej placówce oddawczej
przez siedem kolejnych dni, liczàc od dnia
nast´pnego po dniu pozostawienia zawia-
domienia u adresata, a w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 3 — pozostawienia po-
wtórnego zawiadomienia.

8. Przesy∏k´ niepodj´tà pocztowa placówka
oddawcza opatruje na stronie adresowej
adnotacjà „nie podj´to w terminie” oraz
odciskiem datownika i odsy∏a niezw∏ocznie
wraz z formularzem potwierdzenia odbioru
organowi wysy∏ajàcemu.”;

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli przesy∏ki nie mo˝na dor´czyç z powodów
okreÊlonych w art. 133 § 2b, art. 136 § 2
i art. 139 § 3 Kodeksu post´powania cywilnego,
listonosz umieszcza o tym adnotacj´ na formu-
larzu potwierdzenia odbioru i niezw∏ocznie od-
daje przesy∏k´ pocztowej placówce oddawczej,
która po umieszczeniu na nim odcisku datowni-
ka zwraca pismo organowi wysy∏ajàcemu.”;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

5) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2003 r.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spra-
wiedliwoÊci z dnia 21 marca 2003 r. (poz. 489)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA


