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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI  USTAWODAWCZEJ

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów
administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (druk nr 2143).

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 14 listopada 2003 r. powyższy

projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej do pierwszego czytania.

Komisja Ustawodawcza po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu

tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2003 r. i po wysłuchaniu

oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej

regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej

 wnosi:

W y s o k i  S e j m    uchwalić  raczy  załączony  projekt  ustawy.

Warszawa, dnia 25 listopada 2003 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Rydzoń /-/ Ryszard Kalisz
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                      2003 r.

o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów

administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi

Art. 1.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr
171, poz. 1663) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 21;

2) uchyla się art. 42;

3) uchyla się art. 44;

4) uchyla się art. 47;

5) uchyla się art. 66;

6) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym
przywozem towarów na polski obszar celny (Dz.U. Nr 43, poz.
477, Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063 i Nr 188,
poz. 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego”
zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku jego
niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

7) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym
przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych
i odzieżowych (Dz.U. Nr 110, poz. 1188 oraz z 2002 r. Nr 125,
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poz. 1063 i Nr 188, poz. 1572) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Naczelne-
go Sądu Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu admini-
stracyjnego”;

8) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem
na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz.U.
Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 125, poz.
1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjne-
go” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku jego
niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

9) w art. 84:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 17 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.
1270) nie stosuje się.”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą być za-
skarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego. Przepisu art.
52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”;

10) po art. 84 dodaje się art. 84a-84c w brzmieniu:

„Art. 84a. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem
na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz.U. Nr 125,
poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego”
zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku
jego niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”.

Art. 84b. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach i nadzorowaniu po-
mocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) w
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art. 33 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”.

Art. 84c. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach je-
go podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 156, poz. 1301) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą
być zaskarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

11) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. W sprawach, w których wniosek o rozpoznanie sporu o właści-
wość między organem administracji publicznej a sądem nie został
rozpoznany przez Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Naj-
wyższym do dnia 1 stycznia 2004 r., Sąd Najwyższy umorzy po-
stępowanie. Strona może ponownie wystąpić o rozpoznanie spra-
wy do właściwego sądu powszechnego albo organu administracji
publicznej.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.


