Warszawa, dnia 9 października 2002 r.

Opinia prawna
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 902)

Przedstawiony do zaopiniowania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarty w druku
sejmowym nr 902, ma - zdaniem projektodawcy - doprowadzić do większego
wykorzystania paliw ekologicznych, w tym gazu ziemnego. Pod względem
legislacyjnym projekt wymaga dopracowania.
1. W projektowanym art. 1, tam gdzie podaje się adres publikacyjny ustawy
Prawo ochrony środowiska, po miejscu publikacji tekstu ustawy konieczne
podanie jest adresów wszystkich zmian, a nie użycie skrótowej formy „ze
zm.”, a więc: Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984, gdyż ilość zmian tego aktu nie jest znaczna.
2. W propozycji 4, dotyczącej art. 96, należy użyć formuły, że dotychczasową
treść art. 96 oznacza się jako ust. 1 (gdyż nie jest zmieniona), i dodaje się
ustęp
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3. W proponowanym art. 2 przy adresie publikacyjnym ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych braku określenia, że
jest to tekst jednolity („t.j.Dz. U. z 2000 r..... ).
4. W proponowanym art. 3, gdzie w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych planuje się dodanie punktu 35, należy
poprawić oznaczenie tego punktu z „34” na „35”, a także dopisać, iż w 2000
r. w Dz. U. Nr 54 opublikowany został tekst jednolity („t.j. z 2000 r. Dz. U Nr
54, poz. 654”).
5. W proponowanym art. 4 podany jest błędny adres publikacyjny ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - opublikowany
jest tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84.
6. W art. 5 nie podano jakie jest proponowane vacatio legis - czy 14 dniowe,
czy też dłuższe, brak też informacji na ten temat w uzasadnieniu.
W pozostałym zakresie projekt jest skonstruowany poprawnie pod względem
prawnym.
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