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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, ostatnia zmiana:Nr 217, poz. 1281) i art. XII ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 142, z 1990r. Nr 34, poz. 
198) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice: 

1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą być otwierane 
i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00.00 a 24.00. 

2. W okresie od 1 kwietnia do 30 września „ogródki piwne” funkcjonujące przy placówkach gastronomicznych 
mogą być czynne od godz. 08.00 do godz. 23.00. 

3. Organizowanie dyskotek przez zakłady gastronomiczne - w piątki i soboty do godz.4.00 dnia następnego, 
w pozostałe dni do godz. 24.00. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 3 nie dotyczy dni, w których w zakładach tych organizowane są 
wesela, studniówki, zabawy sylwestrowe i andrzejkowe i inne podobne imprezy okolicznościowe. 

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała Nr XXXII/200/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 1994r. w sprawie ustalenia 
czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. 

2. Uchwała Nr XIV/224/2004 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXII/200/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach, z dnia 28 lutego 1994r. w sprawie ustalenia czasu 
pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. 

3. Uchwała Nr XIV/166/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII/200/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 1994r. w sprawie ustalenia czasu 
pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. 
z 1974r., Nr 24, poz. 142 z późn. zm.) dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina. Z uwagi na to, że zapisy 
uchwały z dnia 28 lutego 1994r., zmienione uchwałami z dnia 16 czerwca 2004r. i z dnia 25 czerwca 2008r. 
uległy dezaktualizacji i nie są zgodne z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, proponuje się podjęcie 
niniejszej uchwały. 

Projekt uchwały sporządził: Jacek Dłubak 

Projekt uzgodniono z radcą prawnym. 


