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947
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie upowa˝nienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynnoÊci w zakresie gier
i zak∏adów wzajemnych
Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 24 ust. 6 oraz art. 48
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach
wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla upowa˝nienie izb skarbowych do wydawania zezwoleƒ na urzàdzanie loterii
fantowej, bingo fantowego i loterii promocyjnej, zatwierdzania regulaminów tych gier, sprawowania nadzoru i kontroli nad dzia∏alnoÊcià podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych te gry oraz szczegó∏owy sposób
wydawania zezwoleƒ.
§ 2. 1. Zezwolenie na urzàdzanie loterii fantowej,
gry bingo fantowego i loterii promocyjnej urzàdzanych
na obszarze jednego województwa, na którym znajduje si´ równoczeÊnie miejsce losowania nagród, wydaje w drodze decyzji izba skarbowa w∏aÊciwa ze wzgl´du na terytorialny zasi´g urzàdzanych gier.

cyjnych izba skarbowa niezw∏ocznie przesy∏a do wiadomoÊci ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Izba skarbowa, która udzieli∏a zezwolenia na
urzàdzanie gier, zatwierdza regulaminy tych gier oraz
zmiany w tych regulaminach.
§ 4. 1. Izba skarbowa, która udzieli∏a zezwolenia,
sprawuje nadzór i kontrol´ w zakresie gier, o których
mowa w § 2 ust. 1.
2. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli izba
skarbowa wykonuje czynnoÊci ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych okreÊlone w art. 49 ust. 1,
w art. 50 ust. 1 i w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 czerwca 2003 r.3)

2. Kopi´ wydanej decyzji zezwalajàcej na urzàdzanie loterii fantowej, bingo fantowego i loterii promo———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2001 r. Nr 84, poz. 908,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏
uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 paêdziernika 2000 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048
i Nr 115, poz. 1205, z 2001 r. Nr 151, poz. 1707 oraz z 2002 r.
Nr 221, poz. 1859).

948
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-

k∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————

———————

1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2001 r.
Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r.
Nr 84, poz. 774.

