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Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.1)) art. 73 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 73. § 1. W razie niemo˝noÊci dor´czenia pisma
w sposób przewidziany w art. 65—72,
pismo sk∏ada si´ na okres czternastu
dni w placówce pocztowej albo w urz´-
dzie gminy, dokonujàc jednoczeÊnie za-
wiadomienia okreÊlonego w § 2.

§ 2. Zawiadomienie o z∏o˝eniu pisma wraz
z informacjà o mo˝liwoÊci jego odbioru
w placówce pocztowej albo w urz´dzie
gminy w terminie siedmiu dni od dnia
pozostawienia zawiadomienia, umiesz-
cza si´ w oddawczej skrzynce poczto-

wej, a gdy to nie jest mo˝liwe, na
drzwiach mieszkania adresata lub
w miejscu wskazanym jako adres do
dor´czeƒ, na drzwiach biura lub innego
pomieszczenia, w którym adresat wy-
konuje swoje czynnoÊci zawodowe.

§ 3. W przypadku niepodj´cia pisma w ter-
minie, o którym mowa w § 2, pozosta-
wia si´ powtórne zawiadomienie
o mo˝liwoÊci odbioru pisma w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ czternaÊcie dni od
dnia pierwszego zawiadomienia o z∏o-
˝eniu pisma w placówce pocztowej
albo w urz´dzie gminy.

§ 4. Dor´czenie uwa˝a si´ za dokonane
z up∏ywem ostatniego dnia okresu,
o którym mowa w § 1.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 12 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi

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

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831
i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171
i Nr 216, poz. 1367.
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