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UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

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

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015r, poz. 1515), w związku z art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych  
 (Dz.U. z 2015r., poz. 612 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie zaopiniować lokalizację kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach dla 
Tullos Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 56/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych

i gier na automatach określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2015r., poz. 612 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 35 pkt 15 cytowanej wyżej ustawy podmiot ubiegający się o koncesję na prowadzenie
kasyna gry zobowiązany jest do przedłożenia pozytywnej opinii rady gminy
o lokalizacji kasyna gry jako jeden z elementów wniosku składanego do Ministra Finansów.

Tullos Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 56/1, pismem z dnia
16.10.2015r. zwróciła się z wnioskiem do Rady Miasta Katowice o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej
lokalizacji kasyna gry w budynku „Altus” położonym w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13.
Wnioskowana lokalizacja była już przedmiotem obrad Rady Miasta Katowice na sesji w dniu 18 czerwca
2014r., na której Rada podjęła uchwałę Nr LI/1215/14, pozytywnie opiniując wskazaną lokalizację.

Budynek „Altus”, w którym zlokalizowane jest kasyno gry posadowiony jest w centrum miasta przy ul.
Uniwersyteckiej 13 i stanowi jedną z wizytówek Katowic. Jest to najwyższy wieżowiec w Katowicach,
który liczy 30 kondygnacji naziemnych. Na terenie budynku znajdują się m.in.: hotel wraz z centrum
konferencyjnym, restauracje biznesowe, kawiarnie, kino oraz klub fitness. Budynek posiada własne miejsca
parkingowe (parking podziemny), co czyni tę lokalizację atrakcyjną. Jego
położenie wpasowuje się w obraz dynamicznie rozwijającego się miasta.

Analiza warunków faktycznych, formalno-prawnych jak i bezpieczeństwa pozwala na opinię
aprobującą lokalizację kasyna w tym miejscu.

Uprawnienie Rady Miasta Katowice sprowadza się do wydania opinii o lokalizacji kasyna,
a więc dokonania oceny proponowanego miejsca prowadzenia kasyna. Opinia Rady Miasta Katowice
nie ma charakteru wiążącego dla Ministra Finansów.

Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie sprecyzował przesłanek oceny lokalizacji pozostawiając to
swobodnemu uznaniu organowi uprawnionemu do wydania opinii.

Po zapoznaniu się z warunkami lokalizacji proponuje się wydanie pozytywnej opinii lokalizacji kasyna
gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach.
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