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W nawiązaniu do wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia
1.09.2016 r. odpowiadając na Pana prośbę o przygotowanie informacji o ostatecznej
lokalizacji kasyn gry w Katowicach i o decyzjach Ministra finansów w tym zakresie
wyjaśniam, co następuje:

Aktualnie w Katowicach funkcjonuje jedno kasyno gry posiadające koncesję udzieloną
dnia 21.06.2011 r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. Casino
Sp. z 0.0. przy ul. Roździeńskiego 16, co zgodne jest z limitem określonym w art. 15 ust.l
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 r., poz. 471), zgodnie
z którym kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys.
mieszkańców - l kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę
dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może
być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa.

Jednocześnie informuję, że w dniu 07.07.2016 r. wygasła koncesja udzielona przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych na prowadzenie kasyna gry dla Casinos
Poland Sp. z 0.0. przy ul. Uniwersyteckiej 13, która obowiązywała od 07.07.2010 r.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ww. ustawy koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela się na
okres 6 lat.

Zgodnie z informacją na temat dozwolonej liczby kasyn gry /województwa i miasta!
zawartą na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). obecnie w województwie
Śląskim jest jedna wolna lokalizacja, a aktualnie trwa postępowanie przetargowe.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym jeżeli o koncesję albo
zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden
podmiot spełniający warunki określone w ustawie, Minister Finansów w dniu 6 maja 2016 r.
ogłosił przetarg na prowadzenie kasyna gry w przedmiocie udzielenia koncesji na
prowadzenie jednego kasyna gry w województwie śląskim, z wyłączeniem miast, w których
limit został wykorzystany (Zawiadomienie o przetargu nr PS4.6839.2.2016 z dnia
6.05.2016r.).

Zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r.
(Dz.U. 2013 r., poz. 1156) okres miedzy dniem, w którym upływa termin wyznaczony na
składanie ofert, a dniem zakończenia postępowania przetargowego nie może być dłuższy niż
4 miesiące. W związku z powyższym termin zakończenia przedmiotowego postępowania
upływa dnia 3.10.2016 r.
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Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie 3 dni
roboczych po przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych protokołu
z przetargu, poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
www.mf.gov.pl.
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