
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 7

Na podstawie art 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 r. Nr 
201, poz. 1540 z późn. zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gdyni pozytywnie opiniuje dla FINKORP Sp. z o.o. lokalizację kasyna gry w budynku 
przy ul. 10 Lutego 7 w Gdyni. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.
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UZASADNIENIE

FINKORP Sp. z o.o., z siedzibą 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15, złożyła w dniu 19.03.2013r.  
wniosek do Rady Miasta Gdyni o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. 
10 Lutego 7 w Gdyni (lokal obecnie funkcjonującego salonu gier - ewentualna zmiana na kasyno nastąpi po 
uzyskaniu koncesji). 

Obecnie w Gdyni funkcjonuje jedno kasyno gry w budynku przy Skwerze Kościuszki 15, prowadzone 
przez „Casinos Poland sp. z o.o.”

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z 10 listopada 2009 (Dz.U.2009.201.1540) jedno 
kasyno gry może być lokalizowane na 250 tys. mieszkańców. 

Wg danych GUS – 30 września 2012 r.  Gdynia liczyła 248.557 mieszkańców z tendencją spadkową do 
ich liczby. 

Rada Miasta opiniuje wszystkie propozycje lokalizacji kasyna gry, natomiast decyzję o jego 
uruchomieniu podejmuje w formie wydania koncesji minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

Jeśli dotychczasowa koncesja wygasa, minister publikuje na ten temat informację na 9 miesięcy przed 
terminem wygaśnięcia koncesji, co umożliwia nowym podmiotom złożenie wniosków o koncesję na 
prowadzenie kasyna. 

Jeśli o koncesję, której wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden 
podmiot, minister ogłasza i przeprowadza przetarg. 

Oprócz FINKORP Sp. z o.o., wniosek do Rady Miasta Gdyni o pozytywną lokalizację kasyna złożyło 
ZPR S.A. (lokalizacja kasyna: Skwer Kościuszki 10-12). 

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z ustawowym obowiązkiem wydania przez Radę Miasta 
Gdyni opinii co do lokalizacji  kasyn gry (art. 35 pkt 15 cytowanej ustawy). 
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