
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 listopada 1996 r. Nr 132 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

621 - z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 
oraz o zmianie innych ustaw 2725 

622 - z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2729 

ROZPORZĄDZENIE 

623 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 listopada 1996 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. 2732 

621 

USTAWA 

z dnia 12 września 1996 r. 

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo
sowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, 
z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 
i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się prze
cinkiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu: 
,,9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się 

przez nabycie towaru lub usługi i tym samym 
nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a pod
miot urządzający loterię oferuje wygrane pie
niężne lub rzeczowe."; 

2) wart. 6: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie 

promocyjne mogą być urządzane przez osoby 
fizyczne, osoby prawne lub jednostki organiza
cyjne nie posiadające osobowości prawnej na 
podstawie udzielonego zezwolenia .", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Gry, o których mowa w ust. 1, mogą być urzą
dzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub 
lokalnej."; 

3) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. Zabrania się reklamowania na terytorium 
kraju gier losowych i zakładów wzajem
nych określonych wart. 2 ust. 1 pkt 4-6 

i ust. 2, przez co rozumie się zachęcanie do 
udziału w grach i zakładach, przekonywa
nie o ich zaletach, miejscach, w których są 
urządzane, możliwościach uczestnic
twa."; 

4) wart. 9 w pkt 1: 

a) w lit. a) wyrazy ,,25 sztuk" zastępuje się wyraza
mi ,,30 sztuk", 

b) w lit. b) wyrazy "od 25 do 50 sztuk" zastępuje się 
wyrazami "od 15 do 70 sztuk"; 

5) wart. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, 

może przekazać określonym izbom i urzędom 
skarbowym uprawnienia do zatwierdzania re
gulaminóworaz dokonywanych w nich zmian, 
przedstawianych przez podmioty wymienione 
wart. 6 ust. 1, prowadzące działalność w skali 
lokalnej."; 

6) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. Spółka posiadająca lub ubiegająca się 
o zezwolenie na prowadzenie zakładów 
wzajemnych lub zmianę jego warunków, 
dotyczące wyników sportowego współza
wodnictwa ludzi lub zwierząt, obowiązana 
jest uzyskać zgodę krajowych organizato
rów takiego współzawodnictwa na wyko
rzystanie jego wyników."; 
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21) art. 45 otrzymuje brzmienie : 
"Art. 45. 1. Stawka podatku od gier wynosi dla: 

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, 
gry bingo pieniężne oraz zakładów 
wzajemnych - 10%, 

2) loterii pieniężnej - 15%, 
3) gier liczbowych - 20%, 
4) gier prowadzonych w kasynach gry: 

Podstawa opodatkowania 
Stawka podatkowa za okresy dekadowe 

do 60 tys. zł 25% 

powyżej 60 do 120 tys. zł 15 tys. zł + 30% od kwoty 
powyżej 60 tys. zł 

powyżej 120 do 200 tys. zł 33 tys. zł + 35% od kwoty 
powyżej 120 tys. zł 

powyżej 200 do 300 tys. zł 61 tys. zł + 40% od kwoty 
powyżej 200 tys. zł 

powyżej 300 tys. zł 101 tys. zł + 50% od 
kwoty powyżej 300 tys. zł 

5) gier prowadzonych w salonach gier 
w automatach losowych: 

Podstawa opodatkowani a 
Stawka podatkowa za okresy dekadowe 

do 15tys.zł 30% 

powyżej 15 do 30 tys. zł 4,5 tys. zł + 40% od kwoty 
powyżej 15 tys. zł 

powyżej 30 do 50 tys. zł 10,5 tys. zł + 50% od kwoty 
powyżej 30 tys. zł 

powyżej 50 tys. zł 20,5 tys. zł + 60% od kwoty 
powyżej 50 tys. zł 

2. Stawka podatku od gier z tytułu prowa
dzenia działalności w zakresie zakła
dów wzajemnych na sportowe współ
zawodnictwo zwierząt na podstawie ze
zwoleń udzielonych wyłącznie na ich 
urządzenie - wynosi 2%. 

3. Od początku roku podatkowego 1997 
Minister Finansów w terminie do 30 li
stopada roku poprzedzającego rok po
datkowy, w drodze rozporządzenia, do
konuje corocznie waloryzacji podstawy 
opodatkowania za okresy dekadowe 
dla gier prowadzonych w kasynach gry 
i salonach gier w automatach losowych 
w stopniu odpowiadającym wskaźniko
wi wzrostu cen konsumpcyjnych towa
rów i usług w okresie pierwszych trzech 
kwartałów roku poprzedzającego rok 
podatkowy w stosunku do tego same
go okresu roku ubiegłego."; 

22) w art. 47a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. W grach liczbowych stanowiących monopol 

państwa ustanawia się dopłaty do stawek 

w wysokości 20% stawki ustalonej dla danej 
gry."; 

23) wart. 47b: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Podmiot urządzający gry liczbowe obowiąza
ny jest przekazywać wpływy z dopłat, o któ
rych mowa wart. 47a ust. 1, na wyodrębnio
ny rachunek utworzony w tym celu przez Pre
zesa Urzędu Kultury Fizycznej i Tu rystyki. " , 

b) w ust. 2 wyrazy " przeznacza się" zastępuje się 
wyrazami "przeznaczone są", 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
,,2a. Gospodarka finansowa środkami, o których 

mowa wart. 47a ust. 1, jest prowadzona 
przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Tu
rystyki w formie określonej wart. 16 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Pra
wo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 
344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 
591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 
390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496). 

2b. Minister Finansów w porozumieniu z Preze
sem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegó
łowe zasady dofinansowywania inwestycji, 
o których mowa w ust. 2, tryb składania 
wniosków oraz przekazywania środków 
i ich rozliczania .", 

d) w ust. 3 po wyrazie " zasad" stawia się przecinek 
i dodaje się wyrazy "w terminach"; 

24) skreśla się art. 47c; 

25) wart. 49: 
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Podmioty urządzające gry i prowadzące dzia
łalność w zakresie gier losowych lub zakładów 
wzajemnych obowiązane są, na każde wezwa
nie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej 
oraz innym osobom upoważnionym przez Mini
stra Finansów dokonanie wszystkich czynności 
niezbędnych do zagwarantowania skuteczności 
kontroli i nadzoru, a w szczególności:", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

upoważnionych przedstawicieli Najwyższej 
Izby Kontroli, przeprowadzających kontrolę 
w zakresie i na zasadach określonych w prze
pisach o Najwyższej Izbie Kontroli ."; 

26) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

"Art. 52a. Minister Finansów corocznie przedkłada 
właściwej komisji sejmowej informację 
o realizacji ustawy." 

Art. 2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paź
dziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, 
z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, 
poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, 
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, 
poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 
1995 r. Nr 132, poz. 641) przepisy działu" rozdziału 4 
otrzymują brzmienie: 
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"Rozdział 4 

Przestępstwa w zakresie gier losowych i zakładów 
wzajemnych 

Art. 117. § 1. Kto prowadzi działalność w zakresie 
gier losowych lub zakładów wzajem
nych bez wymaganego zezwolenia 
lub w działalności takiej pośredniczy 
- podlega karze pozbawienia wol -

ności do lat 3 lub grzywny do 
500 000 zł albo obu tym karom 
łącznie . 

§ 2. W wypadku określonym w § 1, podle
gają przepadkowi - stanowiące 
przedmiot przestępstwa skarbowego 
- dokumenty i urządzenia gry loso
wej lub zakładu wzajemnego oraz wy
grane, które na podstawie tych doku
mentów przypadają grającym, a także 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
udziału w grze i wpłaconych stawek. 

Art. 118. Kto prowadzi bez wymaganego zezwole
nia działalność w zakres ie loterii fantowej 
lub gry bingo fantowe 
- podlega karze grzywny do 100000 zł. 

Art. 119. § 1. Kto uczestniczy w grach losowych 
i zakładach wzajemnych urządzanych 
bez wymaganego zezwolenia 
- podlega karze grzywny do 5000 zł . 

§ 2. Art. 117 § 2 stosuje się odpowiednio. 
Art. 120. Kto urządza grę losową lub zakład wza

jemny niezgodnie z przepisami ustawy 
o grach losowych i zakładach wzajem
nych albo z regulaminem gry lub zakładu 
wzajemnego 
- podlega karze grzywny do 100000 zł. 

Art. 121. Kto nie będąc do tego uprawniony z chę
ci osiągnięcia korzyści majątkowej trudni 
się sprzedażą losów lub innych dowodów 
udziału w grze losowej lub zakładzie wza
jemnym 
- podlega karze ograniczenia wolności 

lub grzywny do 5000 zł albo obu tym 
karom łącznie. " 

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo 
budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 
76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. 
Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz 
z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) wart. 54 
w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) informację o wykorzystaniu środków finanso
wych pochodzących z dopłat do stawek w grach 
liczbowych." 

Art. 4. Podmioty prowadzące działalność w zakre
sie gier losowych i zakładów wzajemnych na podsta
wie udzielonych zezwoleń obowiązane są, w terminie 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
dostosować statuty spółek do wymogów niniejszej 
ustawy pod rygorem utraty zezwolenia. 

Art. 5. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy 
o grach losowych i zakładach wzajemnych , z uwzględ
nieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem wydania tekstu jednolitego. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1997 r., z wyjątkiem art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej 
wart. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

622 
USTAWA 

z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obo
wiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzyma
nia czystości i porządku, a także warunki udzielania ze
zwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie ob
jętym regulacją ustawy. 

2. Zasady wykorzystywania lub unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych regulują odrębne przepisy. 

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) właścicielach nieruchomości - należy przez to ro

zumieć także współwłaścicieli , użytkowników wie
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby po
siadające nieruchomości w zarządzie lub użytko
waniu, a także inne podmioty władające nierucho
mościami, 

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć 
stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, w obiektach użyteczności publicznej 
i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki 
pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne, 
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów 
opieki zdrowotnej i zakładów weterynaryjnych . 

2. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, są to w szczególności urzę
dy organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej 
i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu prze
pisówo systemie oświaty, placówki kulturalno-oświato
we, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną wła
sność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obcią
żają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), lub wła
ścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 


