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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wyraienia opinii o lokalizacji kasyna gry. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579), w zwiqzku z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Po rozpatrzeniu wniosku Bingo Centrum Sp, z 0.0. z siedzibq w Katowicach przy ul. Ordona 7, 
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem 0000187168, opiniuje siq pozytywnie 
lokalizacjq kasyna gry w budynku przy ul. Pomorskiej 2 1 w Eodzi. 

5 2. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK D 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzi 

. . .PYIJE%RA 
Departa entu raw 950 znych 



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), Bingo Centrum Sp. z 0.0. z siedzibq w Katowicach 
wystqpila z wnioskiem o wydanie przez Radq Miejskq w Lodzi pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna 
gry w budynku przy ul. Pomorskiej 21 w todzi. Opinia ta jest niezbedna do uzyskania 
koncesji Ministra Finansow na prowadzenie tego typu dzialalnoici gospodarczej . 

Spolka z 0.0. Bingo Centrum prowadzi w chwili obecnej na terenie kraju trzy kasyna 
gry i planuje rozszerzyc dzialalnoik o kolejne lokalizacje, w tym Lodz. W zwiqzku z powyiszym, 
zwraca sie z proibq o wyrazenie przedmiotowej opinii, ktora zgodnie z przepisami ww. ustawy o grach 
hazardowych zostanie dolqczona do wniosku o udzielnie koncesji na prowadzenie kasyna gry. 

Ustosunkowujqc siq do wniosku Spolki, zastrzeieli co do wskazanej lokalizacji kasyna 
gry nie wniosla wlaiciwa miejscowo jednostka pomocnicza Miasta - Osiedle Katedralna, Strai 
Miejska w Lodzi oraz Komenda Miejska Policji w Lodzi. 


