DRUK NR 809
projekt
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia

2018 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry
na terenie miasta Konina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.), w związku z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.) – Rada Miasta
Konina uchwala, co następuje:
§1
Na wniosek firmy FORGAME Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Drużynowa 12, opiniuje
pozytywnie lokalizację kasyna gry w Koninie przy Al. 1 Maja 11a.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

Opiniował radca prawny
Ryszard Grande

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ......
Rady Miasta Konina
z dnia .............. 2018 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry
na terenie miasta Konina
Firma FORGAME Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Drużynowa 12, zwróciła się
z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w Koninie przy
Al. 1 Maja 11a (Hotel Pałacyk Konin).
Zgodnie z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.), do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna
gry należy dołączyć między innymi pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Uchwała za względu na jej przedmiotowo-podmiotowy charakter, powinna określać
dokładną lokalizację ośrodka gier jak również konkretny podmiot, który wystąpił
z wnioskiem o jej wydanie. Wobec braku jednoznacznego przepisu w ustawie o grach
hazardowych należy przyjąć, iż podmiot, dla którego została wydana przedmiotowa opinia
może być wskazany w samej uchwale lub w jej uzasadnieniu. Przedmiotowa opinia nie jest
aktem prawa miejscowego, a więc nie ma charakteru ogólnego. Opinia rady gminy powinna
być wydana na wniosek konkretnego zindywidualizowanego podmiotu. Nie jest możliwe
posługiwanie się niniejszą uchwałą przez inny podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji
na prowadzenie kasyna gry.
Firma FORGAME Sp. z o.o., zamierza ubiegać się o koncesję, która zostanie
wydana po przeprowadzeniu przez organ wydający (Minister Finansów), postępowania
przetargowego dla lokalizacji na terenie województwa wielkopolskiego.
Przedmiotowa opinia nie oznacza jednoznacznie przyznania koncesji. Zgodnie
z obowiązującymi zapisami ustawy o grach hazardowych, na terenie Konina może
funkcjonować jedno kasyno, w całej Wielkopolsce pięć, z czego w samym Poznaniu trzy.
Obecnie w Koninie działa jedno kasyno gry, któremu koncesja została wydana
w kwietniu 2013 r. na okres 6 lat (do kwietnia 2019 r.).
Opiniuje się pozytywnie wskazaną lokalizację kasyna gry ze względu na brak
przeciwskazań funkcjonowania tego typu działalności w planie zagospodarowania
przestrzennego dla wskazanego przez Spółkę miejsca oraz ograniczeń jakie narzuca ustawa
hazardowa w zakresie dostępności do korzystania z usług kasyna.
Prezydent Miasta Konina
/-/ Józef Nowicki

