
STANOWISKO 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

przyj ęte na sesji w dniu 20.06.2011r.  
 

W PRZEDMIOCIE UCHWAŁY 
NR 429/2008 Z DNIA 24 LISTOPADA 2008 R. W SPRAWIE Z AOPINIOWANIA 

LOKALIZACJI O ŚRODKA GIER 
PRZY PLACU KONSTYTUCJI 3 – Maja 1 W RADOMIU. 

 
 

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwróciły się we wniosku z dnia 7.10.2008 r. o potwierdzenie pozytywniej opinii                    
o lokalizacji ośrodka gier w Radomiu przy Placu Konstytucji 3 – Maja 1 w Radomiu 
wyraŜonej w uchwale Rady Miejskiej z dnia 21.01.1993 r. 
W uchwale z dn. 21.01.1993 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na lokalizację salonu 
gier, a potwierdziła tę opinię w uchwale z 1999 r., w której równieŜ mowa była               
o lokalizacji salonu gier losowych. 
 
  W dniu 24 listopada 2008 r. Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę 
nr 429/2008 pozytywnie opiniując wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw 
Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7.10.2008 r. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Radomiu Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie przystąpiły do otwarcia 
kasyna gier w Radomiu przy Placu Konstytucji 3 – Maja 1 w miejsce funkcjonującego 
uprzednio salonu gier. 
 

Przez ośrodek gier (zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach 
wzajemnych (2004-01-14 tekst jednolity))  rozumie się zarówno kasyno gry jak i salon 
gier na automatach a takŜe salon gry w bingo. 
Skoro Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwróciły się o potwierdzenie opinii odnośnie ośrodka gier juŜ istniejącego jako salon 
gier. Zamiarem Rady Miejskiej było potwierdzenie takiej właśnie opinii a nie opinii 
odnośnie lokalizacji kasyna gry, co wynika z uzasadnienia uchwały Nr 429/2008                
(w którym Rada Miejska powołuje się na uprzednie opinie odnośnie lokalizacji salonu 
gier a nie kasyna gry). 
 

Rada Miejska stoi na stanowisku, iŜ uchwała nr 429/2008 dotyczyła opinii               
o lokalizacji ośrodka gier rozumianego jako salon gier na automatach, bo taka była 
intencja Rady Miejskiej przy podejmowaniu tejŜe uchwały. Otwierając kasyno gier            
w miejsce istniejącego salonu gier, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.            
z siedzibą w Warszawie wprowadziły Radę Miejską w błąd. 
 
 
 
        Przewodniczący rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 


