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Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 78, poz. 716 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1176) w art. 44h w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organom Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym,
˚andarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i stra˝om gmin-
nym (miejskim),”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 6d w ust. 1 po wyrazie „powo∏uje” dodaje si´
wyrazy „i odwo∏uje”;

2) w art. 7 w ust. 1 uchyla si´ pkt 4. 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
i Nr 124, poz. 1152) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 3b dodaje si´ pkt 3c
w brzmieniu:

„3c) stra˝nik gminny (miejski);”;

2) w art. 80c w ust. 1 po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a
w brzmieniu:

„10a) stra˝om gminnym (miejskim);”;

3) w art. 100c w ust. 1 po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a
w brzmieniu:

„8a) stra˝om gminnym (miejskim);”;

4) w art. 130a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzj´ o przemieszczeniu lub usuni´ciu pojaz-
du z drogi podejmuje:

1) policjant — w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1—3;

2) stra˝nik gminny (miejski) — w sytuacji, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 1;

3) osoba dowodzàca akcjà ratowniczà — w sy-
tuacji, o której mowa w ust. 3.”.

Art. 5. 1. Âwiadectwa ukoƒczenia przeszkolenia pod-
stawowego oraz orzeczenia lekarskie o braku przeciw-
wskazaƒ do wykonywania prac na okreÊlonym stanowi-
sku, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
stra˝nikom lub osobom ubiegajàcym si´ o przyj´cie do
s∏u˝by w stra˝ach gminnych, zachowujà wa˝noÊç.

2. Stra˝nicy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
odbywajà przeszkolenie podstawowe, koƒczà je we-
d∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 6. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie upowa˝nieƒ za-
wartych w ustawie powo∏anej w art. 1 i zmienionych ni-
niejszà ustawà, zachowujà moc do czasu wydania
przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w spra-
wie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859) w § 1 uchyla si´
ust. 3.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.


