
UCHWAŁA NR XVIII/11307 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji punktów gier na automatach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. 
o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. 
Nr 132, poz. 1111, Nr 178, poz. 1479; z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 192, poz. 1380) Rada 
Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje: 

 
 
 

 
§ 1. 1. Opiniuje się negatywnie lokalizację punktów gier na automatach o niskich 

wygranych w lokalu Restauracji „Na Zakr ęcie” Anna Szymańska połoŜonej  
w miejscowości Lutomiersk przy ul. 3-go Maja 18, wskazaną przez „FORTUNA” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie – Filia w Ostródzie ul. Drwęcka 21, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie (XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod Nr 0000045538. 
 2. Opinia, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
Uchwały Nr XVIII/113/07 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 
 
 
 

 

O P I N I A 
 
 

 
Spółka „FORTUNA” sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie – Filia w Ostródzie  

ul. Drwęcka 21 zwróciła się pismem z dnia 17 października 2007 r., które zostało 
zakwalifikowane, jako wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji punktów gry  
na automatach o niskich wygranych w lokalu Restauracji „Na Zakr ęcie” Anna Szymańska 
połoŜonej w miejscowości Lutomiersk przy ul. 3-go Maja 18  

Obowiązek uzyskania opinii rady gminy o lokalizacji punktów gry na automatach  
o niskich wygranych wynika z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  
|i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Zgodnie z tym 
przepisem wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier 
cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pienięŜne, zakładów wzajemnych, gier 
na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawierać opinię rady 
gminy o lokalizacji ośrodka gier. Przedmiotowa opinia niezbędna jest przy składaniu wniosku 
do ministra Finansów o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier  
na automatach o niskich wygranych.  

Budynek, w którym w/w spółka planuje zlokalizować punkty gry na automatach  
o niskich wygranych usytuowany jest w odległości większej niŜ 100 metrów od placówek 
oświatowo – wychowawczych (Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Lutomiersku) 
mierząc w ciągu komunikacji pieszej. JednakŜe jest to odległość nieznacznie przekraczająca 
100 metrów. W odległości mniejszej niŜ 100 metrów od lokalu Restauracji „Na zakręcie” 
znajduje się boisko „KS Sokół”, z którego przez cały rok korzysta młodzieŜ szkolna  
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiersku. Ponadto naleŜy podkreślić, iŜ ulica 3 – 
go Maja w Lutomiersku stanowi główny ciąg komunikacyjny – pieszy, którym młodzieŜ 
szkolna przechodzi codziennie do i ze szkoły. Ze względu na powyŜsze istnieje potencjalne 
zagroŜenie nadmiernego zainteresowania grą na w/w automatach przez młodzieŜ szkolną w 
godzinach pracy szkoły, co moŜe spowodować nieuzasadnione wydawanie pieniędzy przez 
młodzieŜ a w przyszłości moŜe nawet prowadzić do zjawiska patologicznego społecznie, 
jakim jest uzaleŜnienie od hazardu. 

Z tego teŜ względu opinia o lokalizacji ośrodka gier w budynku Lokalu  
w/w Restauracji jest negatywna.  

 
 


