
P R O J E K T Nr 10 

    

Uchwała Nr ………….. 

      Rady Miejskiej w Giżycku 

 z dnia ………………. 

 

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.446) w związku z art. 35 ust. 1 pkt 15 ustawy                      

z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015r. poz. 612) Rada Miejska                            

w Giżycku uchwala, co następuje: 

§1. Pozytywnie zaopiniować wniosek FORGAME Sp. z o.o. w Poznaniu na lokalizację kasyna 

gry w nieruchomości zabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Świętego Brunona 1                             

w Giżycku – Hotel St. Bruno. Proponowana lokalizacja wpisuje się w charakter otoczenia, tym 

samym urządzenie w tym miejscu kasyna gry w żaden sposób nie wpłynie negatywnie                            

na komfort funkcjonowania sąsiednich nieruchomości. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

 

 

 

 

 

  



 29 marca 2016r. wpłynął wniosek o wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu 

położonym przy ul. Świętego Brunona 1 w Giżycku (Hotel St. Bruno) – kserokopia 

wniosku w załączeniu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych wnioskodawca 

ubiegający się o wydanie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien m.in. dołączyć 

pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry, co stanowi jeden z wymogów 

formalnych. Wnioskodawca jest obowiązany wystąpić o nią przed złożeniem                                   

do kompetentnego organu – ministra właściwego do spraw finansów. 

  (Za: Jerzy Korczak, Adam Ostrapski ST 2010/3/58-73 Opinia rady gminy w sprawie lokalizacji 

ośrodka gier. LEX): 

Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier dotyczy sytuacji 

prawnej wnioskodawcy, odnosi się do konkretnej lokalizacji i ma indywidualnego adresata, 

zatem jest to akt indywidualno-konkretny. Opinia ta nie zawiera nakazu bądź zakazu 

określonego zachowania się dla adresata, a jedynie w sposób opisowy przedstawia stanowisko 

rady gminy. Mając na uwadze materię tej uchwały, należy wskazać, że nie jest to akt 

normatywny, a tym samym nie jest to również akt prawa miejscowego. (…) 

Ustawodawca nie określił przesłanek, jakimi ma się kierować rada gminy przy wyrażaniu opinii 

na temat lokalizacji ośrodka gier. Z treści ustawy wynika tylko obowiązek przedstawienia przez 

radę gminy opinii w sprawie lokalizacji ośrodka gier, co w razie wniesienia wniosku w tej 

kwestii i braku reakcji na niego ze strony organu stanowiącego gminy będzie oznaczać 

bezczynność tego organu, na którą można wnieść skargę do sądu administracyjnego na 

podstawie art. 101a ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 u.s.g.. Powyższe oznacza, że rada gminy może 

zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zaopiniować wskazaną przez wnioskodawcę lokalizację 

ośrodka gier oraz że organ ten działa w tym zakresie w ramach swobodnego uznania, co nie 

jest naturalnie jednoznaczne z arbitralnością, której żaden organ władzy publicznej nie może 

skontrolować. Postanowienia ustawy o grach hazardowych nie nakładają na radę gminy 

obowiązku pozytywnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. 

Przedmiotem tej opinii jest lokalizacja ośrodka gier i jedynie w tym zakresie rada powinna 

zająć stanowisko. Innymi słowy, opinia ma dotyczyć miejsca, w którym ma funkcjonować 

ośrodek gier. (…) 

 

W wyroku z 19.10.2005 r. NSA zauważył, że swoboda uznania, jaka przysługuje w tym 

przypadku radzie gminy, „odnosić się może (...) jedynie do oceny proponowanego przez 

wnioskodawcę miejsca usytuowania ośrodka gier, a nie do innych przesłanek niezwiązanych                   

z lokalizacją. (…) 

W pierwszym rzędzie rada gminy, wyrażając opinię, powinna się kierować oceną lokalizacji z 

punktu widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego 

obszaru, ponieważ akt ten może np. zawierać regulacje niedopuszczające prowadzenie tego 

rodzaju działalności na danym terenie. Choć – co wynika z zacytowanego orzeczenia – w razie 

braku takiego planu istotne znaczenie dla wyrażenia opinii może mieć rzeczywiste 

zagospodarowanie terenów sąsiednich, np. usytuowanie w najbliżej okolicy szkół, placówek 

oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy czy ośrodków kultu 

religijnego.  


