Uchwała Nr XXXIX/440/2017
Rady Dzielnicy XIII Podgórze
z dnia 14 lutego 2017r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku położonym
przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o.o..
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. l uchwały Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1849) Rada Dzielnicy XIII Podgórze uchwala, co następuje:

§ 1.
Opiniuje się negatywnie lokalizację kasyna gry w budynku położonego przy
ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie na rzecz Bookmacher Sp. z o. o., w związku z pismem
Wydziału Spraw Administracyjnych UMK - znak: SA-05.033.2.133.2016 z dnia 26.01.2017r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
Jacek Bednarz

UZASADNIENIE:
W wystąpieniu o wydanie opinii brak jest stanowiska w tej sprawie ze strony
wynajmującego pomieszczenia na tą działalność tj. Zarządu KS „Korona”, bowiem nie został
on żadnym pismem poinformowany o proponowanych zmianach operatora względnie
współoperatora kasyna. Stanowisko KS „Korony” w tym przedmiocie ma najbardziej istotne
znaczenie, ponieważ Klub kreuje i jest odpowiedzialny za działania związane
z wykorzystaniem pomieszczeń budynku na cele sportowe, rekreacyjne i społeczne. Terminy
czasowego przekazania lokalu na cele nie związane z działalnością Klubu ustalone w umowie
najmu zapewne uwzględniają wieloletnie zamierzenia w działalności KS „Korona”. Nadto
w obowiązującym aneksie z dnia 15.10.2012r. do umowy najmu nr 14/N/2006 z dnia
15.12.2006r. w par. 15 niniejszej umowy jest zastrzeżenie, że „…Najemca ma prawo do
podnajęcia lub oddania do bezpłatnego używania Lokalu w całości lub części za zgodą
Wynajmującego udzieloną na piśmie…”, taka zgoda nie została wydana, a zatem opinia
dotycząca lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 na rzecz
Bookmacher Sp. z o.o. może być jedynie negatywna.
Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy XIII
Podgórze.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
Jacek Bednarz

