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1 stycznia 2007 r., wyp∏acany jest przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ze Êrodków bud˝etowych, oprócz emerytury lub renty, ekwiwalent
pieni´˝ny z tytu∏u praw do bezp∏atnego w´gla,
z zastrze˝eniem ust. 2—4.”;
20) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2002 r.,
z wyjàtkiem art. 2 pkt 1—5, art. 4, art. 5, art. 6,
art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 16 ust. 1, 2, 4 i 5,
art. 18, art. 22, art. 23, art. 31, art. 34, art. 35,
art. 42 ust. 8, art. 43, art. 44, art. 44a, art. 45,
art. 45a, art. 46, art. 54 i art. 55, które zachowujà 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. 2. Osoba korzystajàca z urlopu górniczego i zasi∏ku socjalnego traci przyznane jej uprawnienia, je˝eli
w czasie korzystania z nich podj´∏a prac´ pod ziemià
lub u pracodawcy uprawnionego przed dniem 31 grudnia 2002 r. do przyznawania uprawnieƒ na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 1, z wyjàtkiem przypadków przej´cia przez przedsi´biorstwo górnicze lub
przedsi´biorstwo robót górniczych osoby pozostajàcej
na urlopie górniczym, w celu dokoƒczenia tego urlopu.
Art. 3. Z dniem 1 stycznia 2003 r. podlegajà umorzeniu, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., zobowiàzania g∏ówne wraz z odsetkami z tytu∏u op∏at i kar

Poz. 2020 i 2021

za korzystanie ze Êrodowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, podmiotów obj´tych post´powaniem odd∏u˝eniowym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1,
z wyjàtkiem op∏at i kar stanowiàcych dochody jednostek samorzàdu terytorialnego.
Art. 4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego mo˝e podjàç, w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, uchwa∏´ o restrukturyzacji nale˝noÊci stanowiàcych dochody tej jednostki
przypadajàce od przedsi´biorstw górniczych oraz
przedsi´biorstw robót górniczych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1.
Art. 5. Przedsi´biorstwa górnicze oraz przedsi´biorstwa robót górniczych zatrudniajà w pierwszej kolejnoÊci pracowników likwidowanych kopalƒ o wymaganych przez te przedsi´biorstwa kwalifikacjach.
Art. 6. Przepisy art. 44 ust. 1—6, art. 45 i art. 45a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà stosuje si´ do czynnoÊci prawnych majàcych
za przedmiot zbycie przedsi´biorstwa, dokonanych po
dniu 1 grudnia 2002 r.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2021
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o us∏ugach detektywistycznych oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym.
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. 1. Koncesje na dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug detektywistycznych,
udzielone przed dniem 1 stycznia
2001 r., które na podstawie art. 96 ust. 2
pkt 2 lit. b) w zwiàzku z ust. 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. —- Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112) sta∏y si´ zezwoleniami, po spe∏nieniu przez przedsi´biorc´ warunków okreÊlonych w niniejszej
ustawie, podlegajà wymianie na zezwo-

lenia wydawane w trybie tej ustawy,
w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.,
a po up∏ywie tego terminu tracà moc.
2. Przedsi´biorcy ubiegajàcy si´ o wymian´ zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
sà obowiàzani z∏o˝yç organowi zezwalajàcemu wniosek o wymian´ zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca
2003 r.
3. Do wniosku o wymian´ zezwolenia stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 18,
dotyczàce wydania zezwolenia.”;
2) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. Osoby wykonujàce czynnoÊci detektywa
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà
obowiàzane uzyskaç licencj´ w terminie
do dnia 31 grudnia 2003 r., a w przypadku
nieuzyskania licencji do tego dnia — zaprzestaç wykonywania tych czynnoÊci.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 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, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671
i Nr 216, poz. 1825 i 1826) w art. 72 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Wymagania ust. 1 nie dotyczà:
1) pojazdu, który by∏ ju˝ zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ust. 1
pkt 3,
2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub na rzecz jednostki samorzàdu terytorialnego — w zakresie ust. 1 pkt 2, 5 i 7,
3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,

Poz. 2021, 2022 i 2023

Stra˝y Granicznej lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 5 i 7,
4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy — w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza si´ przedstawienie
innego dokumentu potwierdzajàcego rejestracj´
za granicà,
5) pojazdu nowego, rejestrowanego po raz pierwszy, na którego typ producent lub importer uzyska∏ Êwiadectwo homologacji lub decyzj´ zwalniajàcà z homologacji — w zakresie ust. 1 pkt 7,
6) pojazdu, którego rejestracja jest dokonywana
przed dniem 1 stycznia 2004 r. — w zakresie ust. 1
pkt 7.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2022
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo wodne.
Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 i Nr 233,
poz. 1957) art. 212 otrzymuje brzmienie:
„Art. 212. Spó∏ki wodne, które w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wykonywa∏y dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 164 ust. 3, mogà prowadziç t´

dzia∏alnoÊç nie d∏u˝ej ni˝ 2 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2023
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania
aparatury.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489,
z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury

