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Wstępna opinia legislacyjna do posetskiego projektu ustawy
o zmianie
ustawy - Prawo łowieckie

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Wziątek

)

Projekt ustawy o zmianie ustawy
- Prawo łowieckie ma na celu wykonanie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012
r., sygn. akt K 21t11 i
dostosowanie przepisów ustawy - Prawo łowieckie do wymogow
konstytucyjnych.
Proponowane zmiany Wprowa dzająszczegółowe regulacje
dotyczące postępowania
dyscyplinarnego.

W

dołączonym do projektu uzasadnieniu wnioskodawca stwierdza,
Że

wejścieustawy w Życie nie spowoduje skutków finansowych dla
budzetu państwa ani
budzetów jednostek samorządowych. Nalezy jednak zauwaŻyc,
ze wnioskodawcy
stwierdzają, iŻ wprowadzenie w Życie projektu ustawy spowoduje
zwiększenie

posze rzen ie kata log u Sp raw rozp atrywa nych przez
sądy ad

i

m in istra cyj n e.

Brak jest informacji o zgodnościz prawem Unii Europejskiej lub
nie objęciu
przedłoŻonego projektu prawem Unii Europejskiej, co
stanowi naruszenie art. 34 ust'
2 pkt 7 regulaminu Sejmu.
Uzasadnienie projektu nie zawierainflrmacji o konsultacjach, o
których mowa
w art' 34 ust.3 regulaminu Sejmu. Mając na uwadze obowiązek
zasięgnięcia opinii
wynikający z przepisów ustawowych projektowaną ustawę nalezałoby
skonsultowaĆ
z:

r.

1) Sądem Najwyzszym na podstawie ań. 1 pkt 3 ustawy

z

dnia 23

listopada 2002 r. o Sądzie Najwyzszym;

2)

Prokuratorem Generalnym na podstawie ań' 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 20 czenNca 1985 r. o prokuraturze;

3) Naczelną Radą Adwokacką na podstawie ań. 58
26 maia 1982

4)

r.

-

pkt B ustawy z dnia

Prawo o adwokaturze',

Krajową Radą Radcow Prawnych na podstawie ań. 60 pkt 2 ustawy z
dnia 6 lipca 1 982 r. o radcach prawnych;

5) Państwową Radą ochrony Przyrody na podstawie

art. 96 ust. 3 pkt 4

ustawyzdnial6kwietnia2004r.oochronieprzyrody.
W pozostałych kwestiach przedłoŻony projekt ustawy spełnia wymogi art'34
regulaminu Sejmu.
Pienrusze czytanie przedłoŻonego projektu, zgodnie

Sejmu, moŻesię odbyć na posiedzeniu komisji'

z

art' 37 ust. 2 regulaminu

