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(3) W przypadku nierozwiązania umowy 
w wyznaczonym terminie traci ona ważność 
z upływem tego terminu z mocy prawa. 

§ 6. Zamieszkanie i pobyt uzależnione są 
od uzyskania zezwolenia władz wojskowych. 

§ 7. Wykonanie rozpQrządzenia D1D1eJ
szego porucza się MinistrQwi Spraw WQjsko-

cwych w porozumieniu z interesO'wanymi mini
strami. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie w miesiąc po ogłoszeniu. 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składk.owski 

Minister Spraw Woj.skowyoh: Kasprzycki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 lutegO' 1937 r. 

W sprawie wykoDania ustawy o monopolu loteryjnym. 

N a podstawie art. · 3, 14, 15, 17, 23 i 2,1 
ustawy z dnia 9 lipca 1936 r. Q monopo'lu lote
ryjnym(Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 398) zarządza 
się cO' następuje: 

Loterie fantowe. 

§ l. (1) Zezwolenia na urządzanie jednO'ra
zowych loterii fantowych na cele dO'brO'czyn
ności lub użyteczności publicznej wydają: 

1) przy kapitale gry dO' 1.000 zł - właści
wy urząd skarhowy akcyz . i monoPQlów pań-
stwowych, . 

2) przy kapitale gry PO'nad 1.000 zł dO' 3.000 
zł - właściwa izba skarbQwa, _ 

3) przy kapitale gry PO'nad ' 3.000 zł - Dy
rektQr PO'lskiegQ Monopolu LoteryjnegO'. 

(2) Zezwolenia na urządzanie loterii fan
tO'wych Q kapitale gry mniejszym niż 100 zł -
nie mO'gą być udzielane, 

(3) Za kapitał gry w rozumieniu. rozporzą
dzenia niniej'szego uważa się łączną cenę 
wszy~tkich losów, które na podstawie planu 
gry mO'gą być wypuszczone. 

§ 2. -(1) Zezwolenia na urządzanie IO'terii 
fantowych będą udzielane po pO'rozumieniu się 
z właściwą władzą administracji O'gólnej I in
stancji i pO' zasięgnięciu za jej pośrednictwem 
O'pinii Q Q soba,ch , Ulbiegających się Q zezwO'lenie 
na urządzenie loterii fantowej. 

(2) O udzieleniu zezwolenia władza udzie
lająca zezwO'lenie każdorazowO' zawiadomi wła
ściwą władzę administracji O'gólnej. Urzędy 
skar!bQwe akcyz i monopolów państwowych 
O'raz izby skarbO'we zawiadomią ponadtO' Q 

udzieleniu ·zezwolenia Oyre,kcję PolskiegO' Mo
nO'polu LoteryjnegO'. 

§ 3. DO' pO'dańo zezwolenie na urządzenie 
IO'terii fantowej powinien być · dO'łączony plan 
loterii, O'kreślający: 

1) cel, na który ma być przeznaczony zysk 
z IO'terii, 

2) ilość losów, które mają być wypuszczone, 

.3) cenę losów, 

4) przedmiot i ogólną wartość wygranych, 

5) termin, od któregO' ma być rO'zpoczęta 
sprzedaż losów, 

6) terminy i sposób losQwania wygranych, 

7) termin, od któregO' mają być wydawane 
wygrane. 

§ 4. Zezwolenie na urządzenie IO'terii fan
towej jest ważne tyJ,kO' dla osoby, której ZO'
stało udzielone, i nie może być przez nią odstą
pione inny.m oso:bom pod żadnym tytułem. 

fi S. Wartość wygranych na IO'teriach fan
towych musi wynosić CO' najmniej 20 % kapitału 
gry (§ 1 ust. 3), 

§ 6. Wynagrodzenie sprzedawców, którym 
osoha urządzająca loterię fantową poruczyłaby 
sprzedaż losów, nie mO'że przekraczać 10% ce
ny sprzedanych przez nich losów. 

§ 7. Osoby, które uzyskały zezwolenie na 
urządzenie loterii fantowej, obowiązane są nie 
później niż w ciągu 3 miesięcy od term;nu 10SO'· 
wania-złożyć właściwemu urzędowi skarbowe· 
mu akcyz i monoPO'lów państwowych szczegó
f.owe sprawozdanie rachunkowe z urządzonej 
loterii, załączając dO'wód, że O'siągnięty zysk zo
stał oddany na cel wskazany w zezwoleniu. 

§ 8. (1) Opłata mO'nopolowa od loterii 
fantO'wych wynosi 10% kapitału gry . . 

(2) Opłata monopo,IO"wa powinna być 
uiszczO'na przed pO'djęciem zezwO'lenia. Z chwilą 
podjęcia zezwolenia opłata ta w żadnym przy
padku nie PO'dlega zwrotO'wi:. 
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§ 9. Przedmiotem wygranych na loteriach 
fantowych nie mogą być: złoto, srebro i platyna 
w stanie nieprzerobionym, pieniądze, papiery 
wartościowe, nieruchomości oraz przedmioty 
monopolów państwowych. 

§ 10. Zezwolenie na urządzenie loterii fan
towej może być w każdym czasie cofnięte bez 
odszkodowania w przypadku przekroczenia 
przepisów o monopolu loteryjnym lub nieprze
str.zegania planu gry. 

§ 11. Od decyzyj w sprawach zezwoleń na 
urządzenie loterii fantowej służy prawo odwo
łania się do izby skar:bowei, jeżeli decyzja zo
sŁała wydana przez urząd skarbowy akcyz 
i monopolów państwowych, do Dyrektora Pol
s:kiego Monopolu Loteryjnego, jeżeli . decyzja 
żostała wydana przez izbę skarbową i do Mi
nisterstwa Skarbu, jeżeli decyzja zosŁała wyda
na przez Dyrektora Polskiego Monopolu Lote-

\ ryjnego. 

Loterie klasowe Polskiego Monopolu Loteryj
nego. 

§ 12. Plany prowadzonych przez Polski 
Monopol Loteryjny loterii klasowych ustalają 
ilość i cenę losów, ilość i wysokość wygranych 
oraz terminy i sposób rozgrywania loteryj. 

§ 13. Osoby zainteresowane mogą przeglą
dać plany prowadzonydh przez Pol s.k i Mono
pol Loteryjny loterii klasowych u kolektorów, 
tj. u osób, z którymi POiIski Monopol LoŁeryjny 
zawarł umowę na sprzedaż losów. 

§ 14. Opłata monppo,lowa od prowadzo
nych przez Polski Monopol Loteryjny loterii 
klasowych wynosi 20 % sumy wszystkich prze
widzianyoh w planie wygranyoh we wszystkich 
klasach tych loterii. 

§ 15. Wygrane na prowadzonych przez 
Polski Monopol Loteryjny loteriach klasowych 
wypłaca się okazicielowi za zwrotem losu, 
przy czym Polski Monopol Lmeryinv nie 
ma obowiązku badania uprawnienia okaziciela, 

może jednak wstrzymać wypłatę wygranej, 
jeżeli zachodzą, uzasadnione wątpliwości co 
do uprawnienia okaziciela do rozporządzania 
losem. Okresów, na jakie została wstrzymana 
wypłata, nie wlicza się do okreś1one~o niżej 
w § 16 okresu, którego upływ skutkuje prze
dawnienie prawa do żądania wypłaty wygranej. 

§ 16. (1) Prawo żądania wypłaty wygra
nych na prowadzonych przez Polski Monopol 
Loteryjny loteriach Masowych wygasa po upły
wie 5 miesięcy od ostatniego dnia ciągnienia 
danej klasy. 

(2) Zadne relclamacjle z powodu utraty lub 
zniszczenia losów nie będą uwzględniane. 

§ 17. Każdy kolektor obowiązany jest: 
, 

1) dawać do przej-rzenia plany gry bieżą
cych loterii klasowych wszystkim zgłaszającym 
się, a tabele wygranych bieżącej i ostatniej po
przedniej loterii osoDom okazującym los na te 
loteńe, 

2) sprzedawać posiadaczom na;bytych u 
niego w danej loterii klasowej losów tej samej 
ilości losów do następnej klasy, oznaczonych 
tymi samymi numerami, pobierając za te losy 
należność tylko za jedną .klasę, 

3) wypłacać na żądanie wygrywających nie 
prz.ekraczające 300 zł wygrane, jakie padły, na 
nabyte u niego losy. 

Przepisy końcowe. 

§ 18. Osoby, posiadaj,ące zezwolenia na 
sprzedaż losów, p'rzewidziane wart. 17 ust. (2:) 
ustawy z dnia 9 lipca 1936 r. o polskim mono
polu loteryjnym (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 398), 
obowiązane są sto-sować się do przepisów in
strukcji, jaką wydaje Dyrektor Polskiego Mo
nopolu Loteryjnego. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SKARBU 

z dnia 27 lutego 1937 r. 

o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1937. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 13 ,mar
'ea 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi 
klęskami (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 365) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Wysokość sum, jakie powinny być 
przeznaczone przez prawnopubli czne i Rrr: 
watne zakłady ubezpieczeń na koszty a k·CJ l 
przeciwpożarowej, ustala s ię na rok 1937 w 
następującej wysokości: 




