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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 stycznia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze
Êrodków pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych, trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywa-

nia Êrodków i ich rozliczania.

Na podstawie art. 47b ust. 2b ustawy z dnia 29 lip-
ca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.1014 i Nr 160, poz. 1061,

z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116,
poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 908) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Dziennik Ustaw Nr 2 — 58 — Poz. 19

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegó∏owych zasad do-
finansowywania inwestycji sportowych ze Êrodków
pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych,
trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrod-
ków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 i Nr 95,
poz. 583, z 1999 r. Nr 47, poz. 464 oraz z 2000 r. Nr 74,
poz. 859) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 6

i 6a” zast´puje si´ wyrazami „z zastrze˝eniem
ust. 6, 6a i 6b”,

b) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:
„6b. W przypadku inwestycji, o których mowa

w ust. 3 pkt 3, podejmowanych po zniszcze-
niach obiektów sportowych wskutek kl´ski
˝ywio∏owej w miejscowoÊciach obj´tych,
na podstawie odr´bnych przepisów, w∏a-
Êciwymi wykazami gmin i miejscowoÊci,
zwanych dalej «inwestycjami odtworzenio-
wymi, podejmowanymi po kl´sce ˝ywio∏o-
wej», kwota Êrodków z dop∏at na dofinan-
sowanie inwestycji nie mo˝e przekroczyç
95% wartoÊci kosztorysowej inwestycji.”;

2) w § 3:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Wniosek, z zastrze˝eniem ust. 3, jest sk∏ada-
ny do dnia 30 kwietnia roku, w którym wnio-

skodawca zamierza rozpoczàç finansowanie
inwestycji Êrodkami z dop∏at, a je˝eli wnio-
skodawcà jest gmina — do dnia 30 czerwca
tego roku.

3. Wniosek dotyczàcy inwestycji odtworzenio-
wej, podejmowanej po kl´sce ˝ywio∏owej,
jest sk∏adany do dnia 30 listopada roku,
o którym mowa w ust. 2.”,

b) w ust. 4 wyrazy „okreÊlony w ust. 2 i 3” zast´pu-
je si´ wyrazami „okreÊlony w ust. 2”,

c) w ust. 7 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku, z zastrze˝eniem ust. 8, do∏àcza
si´:”,

d) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, do∏à-

cza si´ dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1
i pkt 3 lit. a) oraz opini´ marsza∏ka woje-
wództwa.”

§ 2. Przepis § 1 pkt 1 lit. b) ma zastosowanie do in-
westycji odtworzeniowych, podejmowanych po znisz-
czeniach obiektów sportowych wskutek kl´ski ̋ ywio∏o-
wej, powsta∏ych po dniu 1 stycznia 2001 r.

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