
               Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów

wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

(druk nr 511)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu uporządkowanie przepisów zawartych w ustawach:

1)  ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

2)  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

3)  ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

4)  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

poprzez zmianę lub uchylenie przepisów upoważniających do wydania rozporządzeń.

W art. 1 ustawa proponuje uchylenie zawartej  w art. 38d ust. 2 ustawy o lasach

delegacji ustawowej do wydania przez ministra do spraw środowiska rozporządzenia w

sprawie szczegółowego trybu i warunków zawierania notarialnych umów użytkowania

wieczystego gruntów oraz zbywania znajdujących się na nich budynków i budowli, a także

ustalania ich wartości.

Zdaniem projektodawcy przepis ten nie ma znaczenia w praktyce, ponieważ zastosowanie w

tym zakresie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany zaproponowane w art. 2 ustawy, a dotyczące ustawy Prawo ochrony

środowiska polegają na zawężeniu delegacji do wydania rozporządzenia poprzez wykreślenie

pkt 2 w art. 24a ust. 3 z uwagi na niecelowość dotychczasowej regulacji, a także zmiany

redakcyjne w art. 286a tej ustawy.



 Artykuł 3 zawiera zmiany do ustawy Prawo wodne. Proponuje się zmiany mające na

celu dostosowanie regulacji do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie

polityki wodnej poprzez nadanie nowego brzmienia delegacji do wydania rozporządzenia w

art. 38a, a także 155b ust.1 oraz zmianę art.121 z uwagi na trudności, jakie zdaniem

projektodawcy rodziło dotychczasowe brzmienie delegacji.

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody, jakie zaproponowane zostały w art. 4

sprowadzają się do uchylenia ust. 3 w art. 62 oraz ust. 1 w art. 80.

Uchylenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania

z żywymi roślinami lub zwierzętami zatrzymanymi na skutek przewożenia bez zezwolenia

oraz rozliczenia kosztów ich utrzymania i transportu spowoduje podtrzymanie istniejącej

sytuacji ponieważ pomimo, że przepisy zawierały obligatoryjną delegację do wydania

rozporządzenia, nie zostało to uczynione.

Przebieg prac legislacyjnych

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 sierpnia 2007 r. ustawa jest przedłożeniem

rządowym (druk nr 1773). W toku prac sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa wprowadzono do projektu ustawy zmiany o charakterze

redakcyjnym.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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