
UCHWAŁA NR XXIII/151/08 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 28 kwietnia 2008 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. 30, 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 „Hades” Katarzyna Ignatowicz połoŜonym w miejscowości 
Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II nr 13, wskazaną przez „ORION” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Radomsku ul. Kołłątaja 42, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi (XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod Nr 0000249173. 
 2. Opinia, o której mowa w ust. 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 XXIII/151/08 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 28 kwietnia 2008 r. 

 
 
 
 

 

O P I N I A 
 
 

 
„ORION” sp. zo.o. z siedzibą w Radomsku, przy ul. Kołłątaja 42 zwróciła się pismem 

z dnia 14 stycznia 2008 r., które zostało zakwalifikowane, jako wniosek o wydanie opinii w 
sprawie lokalizacji punktów gry na automatach o niskich wygranych w lokalu Hades” 
Katarzyna Ignatowicz połoŜonej w miejscowości Lutomiersk przy Placu Jana Pawła II 
nr 13 

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.  

Lokal, w którym w/w spółka planuje zorganizować punkty gry na automatach  
o niskich wygranych, zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lutomiersku, który pełni funkcje oświatowo – wychowawcze. W ramach działalności 
bieŜącej w GOK prowadzone są m.in.: z dziećmi i młodzieŜą z terenu Gminy Lutomiersk 
zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia nauki tańca, zajęcia plastyczne. Usytuowanie 
automatu o niskich wygranych w lokalu „HADES” stałoby w sprzeczności z art. 30 ustawy  
„o grach i zakładach wzajemnych” – „punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą 
być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych  
co najmniej 100 metrów od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych  
oraz ośrodków kultu religijnego”. Niespełnienie tego wymogu podkreśla takŜe dyrektor 
GOK’u w Lutomiersku w piśmie z dnia 19.03.2008 r. na temat lokalizacji punktu gier  
na automatach o niskich wygranych w w/w lokalu.  

Ze względów opisanych powyŜej opinia o lokalizacji ośrodka gier w w/w lokalu jest 
negatywna.  

 
 


