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Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Aktu z dnia
29 listopada 2000 r. rewidujàcego Konwencj´ o udzie-
laniu patentów europejskich, sporzàdzonà w Mona-
chium dnia 5 paêdziernika 1973 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1520

USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujàcego Konwencj´ o udzielaniu patentów europejskich.

1521

USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

o ratyfikacji Konwencji mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majàtku,

podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Królestwem Danii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-
pobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu i majàtku, podpisanej
w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1522

USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych oraz ustawy 
o dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobi-
stych oraz ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 113, poz. 716, z 1999 r.
Nr 108, poz. 1227 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476) w art. 2
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1;

2) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Wprowadza si´ obowiàzek wymiany dowodów

osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia
2001 r. w nast´pujàcych terminach:
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia

2003 r. — wydanych w latach 1962—1972,
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia

2004 r. — wydanych w latach 1973—1980,

3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2005 r. — wydanych w latach 1981—1991,

4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia
2006 r. — wydanych w latach 1992 —1995,

5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2007 r. — wydanych w latach 1996—2000.

3. Przy wymianie dowodów osobistych, o których
mowa w ust. 2, stosuje si´ tryb post´powania
okreÊlony w sprawach wydawania tych doku-
mentów.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


