
„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
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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
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