
UCHWAt,A NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wyraienia opinii o lokalizacji kasyna gry. 

Na podstabvie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. 11. L 2016 r. poz. 446). w zwiqzku z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
harardo\vych (Dz. I!. z 2016 r. poz. 471). Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastepuje: 

5 I .  Po rozpatrzeniu wniosku Estrada Polska Sp. z 0.0. z siedzibq w Opolu przy ul. Rynek 24\25, 
z a ~ ~ ~ j e s t r o ~ v a n ~ i  w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod nulnerem 0000087013, opiniuje siq pozytywnie 
1okalizac.jq kasyna gry ur budynku przy ul. Andrzeja Struga 8!10 w Lodzi. 

$ 2. lJch\vala wchodzi w zycie z dniem podjqcia, 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

IJrqjcktodawcq jest 
I'rczydent Miasta Lodzi 



Uzasadnienie 

Stosownie do przepisu art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). Estrada Polska Sp. z 0.0. z siedzibq w Opolu wystrlpila 
z \vniosltiem o wydanie przez Radq Miejskq w Lodzi pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry 

budynku przy ul. Andrzeja Struga 8/10 w Lodzi. Opinia ta jest niezbqdna do uzyskania 
koncesji Ministra Finansow na prowadzenie tego typu dziatalnoici gospodarczej. 

Sp6lka z 0.0. Estrada Polska prowadzi w chwili obecnej na terenie kraju cztery kasyna 
gry i planuje rozszerzyt dzialalnoii. o kolejne lokalizacje. w tym Lodi. W zwipku z powyzszym, 
rwraca sic z proibq o wyraienie przedmiotowej opinii. kt6ra zgodnie z przepisami ww. ustawy o grach 
Iiazardo\vych zostanie dolqczona do wniosku o udzielnie koncesji na prowadzenie kasyna gry. 

t,~stosunko\vujqc siq do wniosku Spolki, zastrzezen co do wskazanej lokalizacji kasyna 
gry iiie umiosla wlaSciwa miejscowo jednostka pomocnicza Miasta - Osiedle Katedralna. 
Strai. .Miejska w Lodzi oraz Komenda Miejska Policji w Lodzi opiniujqc przedmiotowy wniosek 
wskazaly, i i  n7 okolicy nieruchomoSci usytuowanej przy ul. Andrzeja Struga 8/10 odnotowywano 
r6inego rodzaju przypadki zaklocania porzqdku publicznego. Tym samym: funkcjonowanie kasyna 
g1.y LV tcj lokalizacji moze byc problematyczne dla jego klientow lub wplynqi. na obniienie komfortu 
iycia sqsiadujqcych z kasynem mieszkancow. 

SednakLe. w uzasadnieniu do wniosku o wydanie pozytyw-nej opinii o lokalizacji kasyna gry 
prredstawiciele Sp6lki zapewniaj?ja ze wszystkie oirodki gier sq calodobowo monitorowane przez 
\~.?;spccjalizowane agencje ochrony. a klienci sq indywidualnie rejestrowani jeszcze przed wej4ciem 
do kasyna. Dzialania takie w ocenie wnioskodawcy powodujq, ze osoby korzystajqce z kasyn 
nie przyczyniaiq siq do zaklocania spokoju i porzqdku publicznego, a i sama dzia1alnoiC kasyn nie jest 
uciqiliwa spolecznie. 


