
UCHWAŁA NR XLV/222/2009
Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji punktu gier na automatach 

o niskich wygranych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

„o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 

29 lipca 1992 r. „o grach i zakładach wzajemnych” (tekst jednolity Dz. U.

z 2004 r. Nr 94, poz. 27 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.  Opiniuje się pozytywnie lokalizację punktu gier na automatach  

o  niskich  wygranych,  w  Karczmie  „Zbych”  przy  ul.  Piastowskiej  1A  

w Żarowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w  sprawie:  wydania  opinii  dotyczącej  lokalizacji  punktu  gier  na  

 automatach o niskich wygranych

FORTUNA Sp.z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  –  Filia  w  Ostródzie  

ul. Drwęcka 21, wystąpiła o opinię w sprawie lokalizacji Karczmy „Zbych”  

w  Żarowie  przy  ul.  Piastowskiej  1A,  na  działalność  ośrodka  gier  na 

automatach o niskich wygranych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 

i  zakładach wzajemnych /Dz. U. z  2004 r.  Nr 4,  poz.  27/ 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. Przedmiotem oceny rady 

w trybie w/w przepisu jest jedynie wyrażenie opinii co do jego lokalizacji.  

W myśl art. 30 w/w ustawy punkty gry na automatach o niskich wygranych 

mogą  być  usytuowane  w  lokalach  gastronomicznych,  handlowych  lub 

usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-

wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego. 

Podczas oględzin na miejscu ustalono, że w pobliżu znajduje się cmentarz 

miejski  (obiekt  kultu  religijnego)  w  odległości  130  mb,  oraz  przedszkole 

miejskie,  w  odległości  130  mb.  Pomiaru  dokonano  wzdłuż  ciągu 

komunikacyjnego.

Mając na uwadze powyższe należało podjąć uchwałę w przedmiotowej 

sprawie.
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