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Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 19 listo-
pada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa obszary właściwoś-
ci miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania 
zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audio-
teksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej.

2. Obszary właściwości miejscowej określone są 
w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip-
ca 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. 
w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej 
dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urzą-
dzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na auto-
matach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii au-
dioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1398), które na podstawie art. 143 usta-
wy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń 
na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 23 czerwca 2010 r. (poz. 767)

OBSZARY WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ DYREKTORÓW IZB CELNYCH DO UDZIELANIA ZEZWOLEŃ 
NA URZĄDZANIE LOTERII FANTOWEJ, LOTERII AUDIOTEKSOWEJ, GRY BINGO FANTOWE 

I LOTERII PROMOCYJNEJ


