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

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U 
2016.446) w związku z art. 35 pkt. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( tj. Dz.U. 
2016.471) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gdyni pozytywnie opiniuje lokalizację kasyna gry w budynku położonym przy ul. 
Armii Krajowej 22 ( Hotel Mercure Gdynia Centrum) na rzecz Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Warunki urządzenia i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładach wzajemnych 
i gier na automatach określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2016.471). 
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15, złożyły 
w dniu 25.07.2016r.  wniosek do Rady Miasta Gdyni o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w 
budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 22 ( Hotel Mercure Gdynia Centrum).

Obecnie na terenie Miasta Gdyni nie funkcjonuje kasyno gry. Najbliższe zlokalizowane są  w Sopocie 
przy Pl. Powstańców Warszawy 12/14, i w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 105 oraz przy ul. Jana Heweliusza 
22. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A prowadzą na terenie kraju sieć ośrodków gier w tym 
kasyn i posiadają wieloletnie doświadczenie w tego typu działalności. Hotel Mercure Gdynia Centrum z uwagi 
na swoje położenie oraz bliskość m.in. przystani jachtowej, Bulwaru Nadmorskiego, Teatru Muzycznego 
wydaje się odpowiednią lokalizacją dla kasyna gry, które poszerzyłoby ofertę kulturalną-rozrywkową Miasta 
skierowaną zarówno do mieszkańców jak i turystów. Ponadto, ewentualne jego powstanie przyczyniłoby się do 
zwiększenia dochodów Miasta oraz utworzenia nowych miejsc pracy. W tym stanie rzeczy nie ma 
przeciwwskazań co do lokalizacji w Gdyni kasyna gry we wskazanym we wniosku miejscu.

Zgodnie z przepisem art.15 ust.1 w/cyt. ustawy o grach hazardowych, w miejscowościach liczących do 
250 tys. mieszkańców może być zlokalizowane jedno kasyno gry. Wg danych GUS na dzień 31 grudnia 2015 
roku Gdynia liczyła 247 478 mieszkańców. W konsekwencji spełniona została przesłanka pozwalająca na 
lokalizację kasyna gry ze względu na ilość mieszkańców.

Z mocy art. 35 pkt 15 w/w ustawy  Rada Miasta opiniuje propozycje lokalizacji kasyna gry, natomiast 
decyzję o jego uruchomieniu podejmuje w formie wydania koncesji minister właściwy do spraw finansów 
publicznych. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy.

Niniejsza uchwała zostaje podjęta  w wykonaniu ustawowego obowiązku wydania przez Radę Miasta 
Gdyni opinii, co do lokalizacji kasy gry.
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