
Projekt    

 

 Uchwała Nr …../XXIX/2022 

Rady Gminy Smyków 

z dnia 24 marca 2022r. 

 

w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Smyków. 

 

Na  podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks 

pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

   § 1. Ustala się ogólne zasady określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

   § 2. Zakłady gastronomiczne i placówki handlu detalicznego funkcjonujące przy stacjach paliw 

oraz zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomi, bary, mini bary mogą być otwarte całą 

dobę. 

  

   § 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego podmiotu i za zgodą Rady 

Gminy godziny otwarcia placówek handlowych, w tym również posiadających zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych mogą zostać zmienione. 

 

   § 4. Zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego, 

gastronomii i usług do: 

1. ustalenia czasu pracy dla swojej placówki kierując się zasadami określonymi w niniejszej 

uchwale i powiadomienie Urzędu Gminy o ustalonym czasie pracy, 

2. umieszczenia w miejscu widocznym dla klienta wywieszki zawierającej informacje o dniach 

i godzinach pracy placówki lub zakładu, 

3. umieszczenia informacji w przypadku wyłączenia placówki z działalności gospodarczej 

podając przyczynę i czas wyłączenia powiadomienia o tym fakcie Urzędu Gminy. 

  

   § 5. Traci moc uchwała Nr 67/XII/04 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku  

w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Smyków. 

 

   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  

   § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

   § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr …..XXIX/2022 

Rady Gminy Smyków 

z dnia 24 marca 2022 roku. 

 

 

Ogólne zasady określania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych. 

 

 

 

Lp Branża Czas pracy w dni powszednie               

nie wcześniej-nie później 

Czas pracy w soboty, 

niedziele i święta 

nie wcześniej-nie później 

1 Sklepy spożywcze oraz 

spożywczo-przemysłowe 

5:00-24:00 6:00-24:00 

2 Sklepy przemysłowe 7:00-22:00 7:00-18:00 

3 Zakłady gastronomiczne, 

punkty małej gastronomi, 

bary, mini bary 

Całą dobę Całą dobę 

4 Placówki gastronomiczne 

prowadzące działalność 

rozrywkową 

8:00-24:00 9:00-2:00 dnia następnego 

5 Zakłady usługowe 8:00-20:00 9:00-17:00 w sobotę;         

w niedzielę i święta 

nieczynne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku- Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r.     

Nr 24, poz. 142 z późn. zm.)  w art. XII § 1 stanowi, iż gmina określa dni i godziny otwierania  

i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 

dla ludności. Z uwagi, iż jest to zadanie własne gminy z kategorii zadań publicznych służących 

zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, uchwała winna uwzględniać interesy wszystkich 

grup społecznych tworzących tą wspólnotę. 

 

   Przedłożona uchwała ma na celu zapewnienie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb przez 

klientów i konsumentów, a z drugiej strony dbając o interesy przedsiębiorców, nie ogranicza 

szeroko rozumianej wolności gospodarczej. Jej regulacje dostosowane są do panujących warunków 

gospodarczych. 


