
Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119,
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego
w latach 1999—2003.”;

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa obowiàzuje w latach 1999—2003.”;

3) uchyla si´ art. 7a;

4) w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 przecinek zast´puje si´
kropkà i uchyla si´ pkt 5;

5) w art. 16a uchyla si´ ust. 2;

6) w art. 17:

a) uchyla si´ ust. 3,

b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „i 3”;

7) w art. 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kwoty rekompensujàcej dochody utracone bez-
poÊrednio z tytu∏u ustawowych ulg i zwolnieƒ,
okreÊlonych w:

a) art. 12 ust. 1 pkt 4—6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6,
art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1
oraz art. 13c ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr
94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr
91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r.
Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680),

b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o podatku le-
Ênym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682),

c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683).”;

8) w dziale IV tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

„Zasady ustalania cz´Êci drogowej subwencji ogól-
nej dla powiatów i województw”;

9) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwot´ przeznaczonà dla powiatów i woje-
wództw na cz´Êç drogowà subwencji ogól-
nej, zwiàzanà z budowà, modernizacjà,
utrzymaniem, zarzàdzaniem i ochronà dróg
wojewódzkich, powiatowych oraz dróg po-
wiatowych, wojewódzkich i krajowych
w granicach miast na prawach powiatu,
z wyjàtkiem autostrad i dróg ekspresowych,
ustala si´ w wysokoÊci 60% kwoty ustalonej
na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg pu-
blicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136).”,

b) uchyla si´ ust. 4;

10) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Wp∏aty, o których mowa w art. 23 ust. 1,
ustala si´ dla gmin istniejàcych w dniu
30 czerwca roku bazowego.

2. Wp∏aty, o których mowa w ust. 1, dla
nowych gmin oblicza si´ dzielàc mi´-
dzy nowe gminy proporcjonalnie do
liczby ich mieszkaƒców kwot´ wp∏at,
obliczonà dla gmin le˝àcych na obsza-
rze gmin dzielonych.

3. W przypadku po∏àczenia gmin kwoty
wp∏at ustala si´ jako sumy wp∏at dla
poszczególnych gmin.

4. Nowe gminy mogà, w drodze zgod-
nych uchwa∏ podj´tych przez rady
wszystkich zainteresowanych gmin,
uzgodniç inny sposób podzia∏u kwoty
wp∏at, o których mowa w ust. 2.

5. Ustalenia nowego podzia∏u wp∏at do-
konuje si´ w terminie, o którym mowa
w art. 38 ust. 8.”;

11) w art. 40 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Je˝eli roczne kwoty cz´Êci subwencji ogólnej
dla poszczególnych jednostek samorzàdu tery-
torialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zo-
sta∏y ustalone w innej wysokoÊci ni˝ kwoty,
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U S TAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2002 
oraz niektórych innych ustaw.1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych,
ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnic-
twa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych, ustaw´ z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustaw´ z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o podatku leÊnym.



o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych dokonuje
rozliczenia Êrodków nale˝nych i przekazanych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane sà mniej-

sze od rat nale˝nych — zwi´kszajàc kolejnà
rat´ o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy
kwotà nale˝nà za dany okres, ustalonà na
podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a kwotà faktycznie przekazanà, wyli-
czonà w oparciu o kwoty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1,

2) w przypadku, gdy raty przekazane sà wi´ksze
od rat nale˝nych — zmniejszajàc kolejnà ra-
t´ o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà
faktycznie przekazanà, wyliczonà w oparciu
o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
a kwotà nale˝nà za dany okres, ustalonà na
podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a je˝eli ró˝nica jest wy˝sza od wysoko-
Êci jednej raty, ustalonej na podstawie kwot,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 — wstrzymu-
jàc przekazywanie rat a˝ do zlikwidowania
powsta∏ej nadp∏aty.

Pozosta∏e raty cz´Êci subwencji ogólnej, o któ-
rych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2—6, b´dà wy-
nosiç 1/12 kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
a w przypadku cz´Êci oÊwiatowej subwencji
ogólnej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, b´-
dà wynosiç 1/13 (lub 2/13 w odniesieniu do ra-
ty za marzec) kwoty, o której mowa w ust. 1
pkt 4.

3. Je˝eli roczne kwoty wp∏at jednostek samorzà-
du terytorialnego, o których mowa w ust. 1
pkt 4, zosta∏y ustalone w innej wysokoÊci ni˝
kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jednost-
ka samorzàdu terytorialnego dokonuje rozlicze-
nia wp∏at nale˝nych i przekazanych:
1) w przypadku, gdy raty przekazane sà mniej-

sze od rat nale˝nych — zwi´kszajàc kolejnà
rat´ o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy
kwotà nale˝nà za dany okres, ustalonà na
podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a kwotà faktycznie przekazanà, wyli-
czonà w oparciu o kwoty, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

2) w przypadku, gdy raty przekazane sà wi´ksze
od nale˝nych — zmniejszajàc kolejnà rat´
o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy kwotà
faktycznie przekazanà, wyliczonà w oparciu
o kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
a kwotà nale˝nà za dany okres, ustalonà na
podstawie kwot, o których mowa w ust. 1
pkt 4, a je˝eli ró˝nica jest wy˝sza od wysoko-
Êci jednej raty, ustalonej na podstawie kwot,
o których mowa w ust. 1 pkt 4 — wstrzymu-
jàc przekazywanie rat a˝ do zlikwidowania
powsta∏ej nadp∏aty.

Pozosta∏e raty b´dà wynosiç 1/12 kwoty, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 4.”;

12) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodki finansowe pochodzàce ze êróde∏ zagra-
nicznych niepodlegajàce zwrotowi oraz Êrodki

na wspó∏finansowanie programów realizowa-
nych z udzia∏em Êrodków zagranicznych nie-
podlegajàcych zwrotowi sà przekazywane
zgodnie z procedurami zawartymi w umowie
mi´dzynarodowej lub w umowie z dawcà tych
Êrodków albo zgodnie z innymi procedurami
obowiàzujàcymi przy ich wykorzystaniu.”;

13) w dziale VII uchyla si´ rozdzia∏ 6;

14) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. Dzia∏alnoÊç powiatowych i wojewódz-
kich urz´dów pracy w 2003 r. jest finan-
sowana z dotacji celowych przekazanych
z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ bie˝à-
cych zadaƒ w∏asnych powiatu i samorzà-
du województwa, a tak˝e z innych êróde∏
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;

15) w art. 61b w ust. 1 wyrazy „W 2002 r.” zast´puje si´
wyrazami „W latach 2002 i 2003”;

16) po art. 61b dodaje si´ art. 61c w brzmieniu: 

„Art. 61c. W zakresie op∏at, o których mowa
w art. 3 pkt 2 lit. b, nale˝nych za okres do
dnia 31 grudnia 2001 r., wymierzonych
przez organ wskazany w odr´bnych
przepisach, inny ni˝ urzàd skarbowy,
udzielanie ulg, odraczanie, umarzanie
oraz rozk∏adanie na raty op∏at mo˝e na-
stàpiç w sposób, okreÊlony przepisami
odr´bnymi, po uzyskaniu zgody prze-
wodniczàcego zarzàdu gminy. Powy˝sze
stanowisko jest wydawane w formie po-
stanowienia, na które nie przys∏uguje za-
˝alenie.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86,
poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) w art. 19:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarzàdcami dróg, z zastrze˝eniem ust. 3 i 5, sà

dla dróg:
1) krajowych — Generalny Dyrektor Dróg Kra-

jowych i Autostrad,
2) wojewódzkich — zarzàd województwa,
3) powiatowych — zarzàd powiatu,
4) gminnych — wójt (burmistrz, prezydent mia-

sta).”;

2) uchyla si´ ust. 6.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 671
i Nr 216, poz. 1825) w art. 10 ust. 6 otrzymuje brzmie-
nie:
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„6. Prezydent miasta zarzàdza ruchem na drogach
publicznych po∏o˝onych w miastach na pra-
wach powiatu, z wyjàtkiem autostrad i dróg
ekspresowych.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finan-
sowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 uchyla si´ ust. 3a;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 60% — na zadania, o których mowa w art. 2

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3.”;

b) uchyla si´ ust. 3.

Art. 5. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) dodaje si´ art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. Zachowujà moc przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 3 ust. 2.”;

2) w art. 58: 

a) skreÊla si´ wyrazy „i obowiàzuje do dnia
31 grudnia 2002 r., z wyjàtkiem art. 6, art. 8,
art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które
zachowujà moc po dniu 31 grudnia 2002 r.”,
a pozosta∏à treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustawa obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2002 r., z wyjàtkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11,
art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowu-
jà moc po dniu 31 grudnia 2002 r., oraz art. 2
pkt 9, art. 3 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40
i art. 56a, które zachowujà moc do dnia
31 grudnia 2003 r. w zakresie wyliczenia
wp∏at gmin górniczych na 2003 r.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-
kach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) w art. 12
po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Na potrzeby obliczania zapotrzebowania na
dotacje na 2003 r. w sposób okreÊlony w ust. 1
liczb´ mieszkaƒców, o której mowa w ust. 3,
ustala si´ przyjmujàc liczb´ mieszkaƒców fak-
tycznie zamieszka∏ych na terenie gminy, we-
d∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o podatku leÊnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) uchyla si´
art. 10.

Art. 8. Na potrzeby wyliczenia subwencji ogólnej
dla jednostek samorzàdu terytorialnego na 2003 r.
przyjmuje si´ liczb´ mieszkaƒców faktycznie zamiesz-
ka∏ych na terenie jednostki samorzàdu terytorialnego
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.

Art. 9. 1. W 2003 r. gminy otrzymujà cz´Êç rekom-
pensujàcà subwencji ogólnej z tytu∏u ulg i zwolnieƒ
ustawowych, okreÊlonych w art. 24 pkt 2 ustawy o do-
chodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach
1999—2002 w brzmieniu obowiàzujàcym do koƒca
2002 r., w wysokoÊci wynikajàcej z dokonania rozlicze-
nia faktycznych rocznych skutków, wynikajàcych z de-
cyzji i nakazów p∏atniczych oraz deklaracji podatko-
wych za rok podatkowy 2002.

2. Do rozliczenia faktycznych rocznych skutków,
wynikajàcych z decyzji i nakazów p∏atniczych oraz de-
klaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, majà
zastosowanie przepisy wykonawcze, wydane na pod-
stawie art. 26 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek sa-
morzàdu terytorialnego w latach 1999—2002,
w brzmieniu obowiàzujàcym do koƒca 2002 r.

Art. 10. Ilekroç w innych aktach prawnych jest mo-
wa o ustawie o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego w latach 1999—2002, nale˝y przez to rozu-
mieç ustaw´ o dochodach jednostek samorzàdu tery-
torialnego w latach 1999—2003.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 5, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 216 — 13582 — Poz. 1826 i 1827

1827

U S TAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry — 2006”.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Program dla Odry —
2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154, poz. 1800) za-
∏àcznik nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczni-
ku do niniejszej ustawy.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


