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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´ zezwole-
niami, po spe∏nieniu przez przedsi´bior-
c´ 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 wymia-
n´ zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
sà obowiàzani z∏o˝yç organowi zezwa-
lajàcemu wniosek o wymian´ zezwole-
nia, w terminie do dnia 30 czerwca
2003 r.

3. Do wniosku o wymian´ zezwolenia sto-
suje 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 — za-
przestaç wykonywania tych czynnoÊci.”.
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Art. 2. 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, 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 teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ust. 1
pkt 3,

2) pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz
Skarbu Paƒstwa lub na rzecz jednostki samorzà-
du terytorialnego — w zakresie ust. 1 pkt 2, 5 i 7,

3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,

Stra˝y Granicznej lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 5 i 7,

4) pojazdu sprowadzonego z zagranicy — w zakre-
sie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowo-
du rejestracyjnego dopuszcza si´ przedstawienie
innego dokumentu potwierdzajàcego rejestracj´
za granicà,

5) pojazdu nowego, rejestrowanego po raz pierw-
szy, na którego typ producent lub importer uzy-
ska∏ Êwiadectwo homologacji lub decyzj´ zwal-
niajàcà 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.
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