
Art. 1. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostkach im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253, Nr 93, poz. 820 i Nr 200, poz. 1689) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) z dniem 31 grudnia 2003 r. Prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”;

2) w art. 10:

a) uchyla si´ pkt 3,

b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) z dniem 31 grudnia 2003 r. — urzàd obs∏ugu-
jàcy Prezesa Urz´du Mieszkalnictwa i Roz-
woju Miast.”;

3) w art. 81:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczàcym
art. 33a ust. 1 pkt 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.,”,

b) dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35, art. 46
pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54 oraz art. 63
pkt 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredy-
tów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych
premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 127, poz. 1090) w art. 5 wyrazy „31 grudnia
2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „31 grudnia 2003 r.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.
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USTAWA

z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej
i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy paƒ-

stwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii 
gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200,
poz. 1682) zarzàdza si´, co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami;

1924

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2002 r. 

w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny nieruchomoÊci oraz zasad i trybu sporzàdzania
operatu szacunkowego.


