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USTAWA 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 
i z 1993 r. Nr 28. pOz. 127) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 45: 
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "gry liczbowej," 
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

..4) gier liczbowych - 20%.", 

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

"Rozdział 4a 

Dopłaty do stawek w grach liczbowych 

Art.4r. 1. W grach liczbowych prowadzonych przez 
Przedsiębiorstwo Państwowe «Totalizator 
Sportowy» ustanawia się dopłaty do sta
wek w wysokości 20% stawki ustalonej dla 
danej gry. 

2. Informację o ustanowieniu dopłaty, o której 
mowa w ust. 1, zamieszcza się w regulami
nie gry liczbowej. 

3. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, nie są 
przychodem w rozumieniu ustawy o podat
ku dochodowym od osób prawnych. 

Art. 47b. 1. Podmioty urządzające gry liczbowe obo
wiązane są do przekazywania wpływów 
z dopłat. o których mowa wart. 47" ust. 1, 
na rachunek Urzędu Kultury Fizycznej i Tu
rystyki. 

2. Wpływy z dopłat. o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się wyłącznie na modernizację, 
remonty i dofinansowanie inwestycji obiek
tów sportowych oraz rozwijanie sportu 
wśród dzieci, młodzieży i niepełnospraw
nych. 

3. Dopłaty, o których mowa wart. 47" ust. 1, 
przekazuje się według zasad i w trybie 
określonych dla wpłat z tytułu podatku od 
gier. 

Art. 47c
. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 

przedstawia Sejmowi za okresy półroczne, 
w terminie 30 dni po upływie półrocza, spra
wozdanie z wykorzystania środków finanso
wych pochodzących z dopłat do stawek 
w grach liczbowych." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 26 sierpnia 1994 r. 

o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. 

Art. 1. Ustawa określa zasady regulacji rynku cukru 
oraz przekształceń własnościowych w przemyśle cukrow
niczym. 

Art. 2. 1. Wprowadza się limitowanie krajowej produ
kcji cukru. 

2. Limitowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na 
ustalaniu corocznie przez Radę Ministrów, w drodze roz
porządzenia, na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej kwot produkcji cukru (kwota A i kwota B). 

3. Użyte w ust. 2 określenia oznaczają: 

1) kwota A - maksymalną ilość cukru, jaka może być 
wyprodukowna w czasie kampanii cukrowniczej dane
go roku i przeznaczóna na zaopatrzenie rynku krajowego 
w okresie od dnia 1 października do dnia 30 września 
następnego roku, 

2) kwota B - maksymalną ilość cukru, jaka może być 
wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej dane
go roku i przeznaczona na eksport w okresie od dnia 
1 października do dnia 30 września następnego roku, 
z zastosowaniem dopłat. o których mowa wart. 5 ust. 4. 

4. Ustalenie kwot A i B następuje w terminie do dnia 
1 sierpnia roku poprzedzającego przyszłoroczną kampanię 
cukrowniczą· 

Art. 3. Nadwyżka produkcji cukru ponad ustalone 
kwoty A i B może być przeznaczona wyłącznie na eksport 
- bez zastosowania dopłat. o których mowa wart. 5 ust. 4. 

Art. 4. 1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej ustala corocznie spółkom, o których mowa wart. 6, 
oraz producentom cukru pozostającym poza tymi spółkami 
limity określające: 

1) maksymalną ilość cukru, jaka może być wyprodukowa
na w ramach kwoty A, 

2) maksymalną ilość wyprodukowanego cukru w ramach 
kwoty A która może być wprowadzona na rynek krajo
wy w ciągu kwartału, 

3) maksymalną ilość cukru, jaka może być wyproduko
wana w ramach kwoty B. 

2. Ustalenie limitów produkcji cukru, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 3, następuje przez dokonanie podziału kwot 
A i B w następujący sposób: 


