
Dziennik Ustaw Nr 80 - 2505-

w aptekach zakładowych przedsię

biorstwa państwowego "Polskie Kole
je Państwowe" - osobom uprawnio
nym inieuprawnionym, poszkodowa
nym w wyniku powodzi z lipca 1997 r. 
i z tego powodu znajdującym się 
w niedostatku. 

Poz. 502, 503 i 504 

winna legitymować się zaświadcze

niem wydanym przez organ gminy 
stwierdzającym okoliczności, o któ
rych mowa w ust. 1. 

4. Refundacja, o której mowa wart. 12a, 
obejmuje również cenę leku lub arty
kułu sanitarnego wydawanego z apte
ki bezpłatnie na zasadach określonych 
w niniejszym artykule." 

2. Podstawą do bezpłatnego wydania 
z aptek leków i artykułów sanitarnych, 
o których mowa w ust. 1, jest recepta 
według wzoru Mz/Pom-31 z dopiskiem 
"powódź" . Lekarz wystawiający taką 
receptę odnotowuje fakt jej wystawie
nia w dokumentacji medycznej. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a 
i obowiązuje do dnia 31 paźdz i e rn ika 1997 r. 

3. Osoba ubiegająca się o wystawienie 
recepty, o której mowa w ust. 2, po- Prezydent Rzeczypospo litej Polskiej : A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

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 oraz 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621) po art. 64 
dodaje się art. 64a w brzmieniu: 

"Art. 64a. 1. Od dnia 1 sierpnia 1997 r. do dnia 
31 stycznia 1998 r. podmiot urządzają
cy gry liczbowe jest obowiązany prze
kazywać z dopłat, o których mowa 
wart. 47a ust. 1, 35% tych wpływów 
na wyodrębniony rachunek utworzo
ny przez Szefa Kancelarii Prezesa Ra
dy Ministrów. 

skutków powodzi, która miała miejsce 
w lipcu 1997 r. 

3. Gospodarka finansowa środkami, 
o których mowa w ust. 1, jest prowa
dzona przez Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, na wyłączny wniosek 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Usu
wania Skutków Powodzi, w formie 
określonej wart. 16 ust. 2 pkt 2 usta
wy wymienionej wart. 47b ust. 2a. 

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, 
przekazuje się według zasad i w trybie 
określonych dla wpłat z tytułu podat
ku od gier. " 2. Wpływy z dopłat, gromadzone na wy

odrębnionym rachunku, o którym mo
wa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie 
na finansowanie i dofinansowywanie 
wydatków związanych z usunięciem 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopła
tach do oprocentowania niektórych kredytów banko
wych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418 oraz 
z 1996 r. Nr 152, poz. 719) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. Dopłaty do oprocentowania kredytów mo
gą być stosowane za okres nie dłuższy niż: 

1) 12 miesięcy do kredytów na cele, o któ
rych mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z za
strzeżeniem pkt 2, 

2) 24 miesiące do kredytów zaciągnię
tych od 1 lipca 1996 r. do 30 czerwca 


