UCHWAŁA Nr 97
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 marca 2019 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 2019 r., poz. 506), 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 ul. Przemysłowej 10.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 97
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2019 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
ul. Przemysłowej 10.
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 pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry.
Uchwała ze względu na jej przedmiotowo-podmiotowy charakter, powinna określać
dokładną lokalizację ośrodka gier jak również konkretny podmiot, który wystąpił
z wnioskiem o jej wydanie. Przedmiotowa opinia nie jest aktem prawa miejscowego, a więc
nie ma charakteru ogólnego. Nie jest możliwe posługiwanie się niniejszą uchwałą przez inny
podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry.
Działające na dzień dzisiejszy pod wskazanym adresem kasyno, prowadzone jest
przez inną Spółkę, która w związku z wygaśnięciem koncesji w dniu 11 kwietnia 2019 r.
kończy swoją działalność.
Minister Finansów zweryfikował pozytywnie zdolność koncesyjną firmy Forgame
Sp. z o.o. na lokalizację kasyna gier w Ostrowie Wielkopolskim oraz Swarzędzu.
Spółka rozważa wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę
lokalizacji kasyna na wskazany adres w Koninie, tj. przy ul. Przemysłowej 10. Wobec
możliwości prawnej ubiegania się o przeniesienie koncesji na prowadzenie kasyna do innej
lokalizacji na terenie województwa wielkopolskiego firma Forgame Sp. z o.o. podjęła w tym
kierunku niezbędne działania.
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