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  USTAWA 
z dnia 5 grudnia 2002 r. 

 
o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych 

organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o 
zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii 
gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw 

 
 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu 
centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820 i Nr 200, 
poz. 1689) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

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

2) w art. 10: 

a) uchyla się pkt 3, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) z dniem 31 grudnia 2003 r. - urząd obsługujący Prezesa Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.”; 

3) w art. 81: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”, 

b) dodaje się 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 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia  
2004 r.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii 
gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 127, poz. 1090) w art. 5 
wyrazy „31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.”. 

 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2002 
r. Nr 230, poz. 1923. 
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Art. 3 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r. 

 

 

 


