Dziennik Ustaw Nr 192

— 13482 —

Poz. 1379 i 1380
Rozdzia∏ 10

6) Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 17, do dnia
31 grudnia 2008 r.;
7) studium wykonalnoÊci projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i p∏ynnych z w´gla kamiennego;
8) monitoringu procesów zwiàzanych z funkcjonowaniem górnictwa w´gla kamiennego oraz innych
czynnoÊci zleconych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki dotyczàcych restrukturyzacji
górnictwa w´gla kamiennego.
2. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, mo˝e okreÊliç w projekcie
ustawy bud˝etowej wysokoÊç dotacji przeznaczonej
na dofinansowanie inwestycji poczàtkowej, o której
mowa w art. 5 ust. 2 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u w´glowego, w przypadku
spe∏nienia przez przedsi´biorstwo górnicze warunków
okreÊlonych w tym rozporzàdzeniu.
3. Dysponentem dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2,
jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
4. Podstawà przyznania dotacji na realizacj´ zadaƒ
okreÊlonych w ustawie jest umowa zawarta mi´dzy
ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki a w∏aÊciwym przedsi´biorstwem górniczym albo umowa zawarta mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki a przedsi´biorstwem realizujàcym zadania okreÊlone w ustawie.
5. Podstawà realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, jest umowa zawarta mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym do spraw gospodarki a ZUS.

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 27. Przepisy art. 12, art. 26 ust. 1 pkt 4 i ust. 5
oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 stosuje si´
do ekwiwalentów pieni´˝nych przyznanych i wyp∏acanych przez ZUS na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112,
z póên. zm.6)) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r.
Nr 150, poz. 1250, z 2006 r. Nr 249, poz. 1835 oraz
z 2007 r. Nr 36, poz. 227).
Art. 28. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 i art. 27 ust. 5 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla
kamiennego w latach 2003—2006, zachowujà moc,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o restrukturyzacji górnictwa w´gla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037,
z 2005 r. Nr 150, poz. 1250, z 2006 r. Nr 249, poz. 1835
oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 227).
Art. 30. Ustawa obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2015 r.
Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
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6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegajà zwrotowi do bud˝etu paƒstwa w trybie okreÊlonym w przepisach o finansach publicznych.

———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844.

1380
USTAWA
z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.
o zmianie ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.1)) w art. 45a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy posiadajàcy zezwolenie na urzàdzanie
gier na automatach o niskich wygranych uiszcza———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50,
poz. 331.

jà podatek od gier w formie zrycza∏towanej w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 180 euro miesi´cznie od gier urzàdzanych na ka˝dym automacie.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

