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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.

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 wej-
Êcia 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 zasadni-
czymi wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania 

aparatury.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 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 doko-
nywania oceny zgodnoÊci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczàcymi kompatybilnoÊci elektro-
magnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury
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2024

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania oraz katalogów
rodzajów przest´pstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89,
poz. 804) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzo-
rów kart rejestracyjnych, sposobu ich wype∏niania oraz
katalogów rodzajów przest´pstw, cech rysopisowych
i znaków szczególnych (Dz. U. Nr 118, poz. 1016) za∏àcz-
niki nr 1—6 otrzymujà brzmienie okreÊlone w za∏àczni-
kach nr 1—6 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

(Dz. U. Nr 117, poz. 1008) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) uchyla si´ § 13;

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 
„§ 14. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia

przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


