
UCHWAŁA NR XIX/116/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wy-

granych.  

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 32 ust. 1 pkt. 15 w związku z art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273 poz. 2703, z 
2005 r. Nr 132 poz. 1111 i Nr 178 poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50 poz. 331 i Nr 192 poz. 1380)   
uchwala się, co następuje: 
 

 

       § 1. Opiniuje się, pozytywnie lokalizację punktu gier na automatach o niskich wygranych w 

sklepie przemysłowym połoŜonym w ChełmŜy przy ul. Głowackiego  1. 

 

       § 2. Uchwała  wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
  

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały nr XIX/116/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie  

wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych. 
 

 

 

       Firma Multiplay Group Sp. z o.o.  Oddział w Brodnicy ul. Gajdy  2 zwróciła się z wnio-

skiem do tut. organu o wydanie opinii czy lokal handlowy połoŜony w ChełmŜy, Sklep przemy-

słowy przy ul. Głowackiego  1 spełnia warunki art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.  o grach i 

zakładach wzajemnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm. ).   

       Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  gier na 

automatach o niskich wygranych do wniosku powinien dołączyć między innymi opinię rady 

gminy o lokalizacji ośrodka gier. Natomiast przedmiotem oceny Rady Miejskiej w trybie art. 32 

ust. 1 pkt. 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych jest  jedynie wyraŜenie opinii co do jej 

lokalizacji wynikającej z art. 30 cytowanej ustawy. 

       Mając powyŜsze na uwadze Rada Miejska ChełmŜy po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta (zał. nr 1) pozytywnie opiniuje lokalizację punk-

tu gier na automatach o niskich wygranych, z uwagi na to, Ŝe odległość w/w lokalu jest oddalona 

powyŜej 100 m. od placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu 

religijnego. 

 


