
 

 

UCHWAŁA NR XL/353/2012 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

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

(punktów) gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wałbrzych. 

Na podstawie art. XII § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy 

(Dz. U. Nr 24, poz. 142, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady (punkty) gastronomiczne i usługowe dla ludności, zwane dalej 

"placówkami", mogą być otwierane i zamykane w dniach i godzinach ustalonych przez przedsiębiorcę, 

w przedziale czasowym określonym w § 2  i § 3.  

§ 2. Placówki mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy 

godziną 6:00 a 23:00, z zastrzeżeniem § 3, § 4, § 5, § 6.  

§ 3. W godzinach nocnych, tj. pomiędzy godzinami 23:00 a 6:00 dnia następnego, mogą być otwarte:  

1.  Apteki,  

2.  Stacje paliw,  

3.  Motele, hotele, pensjonaty i pozostałe placówki krótkotrwałego zakwaterowania. 

§ 4. Placówki prowadzące działalność rozrywkową, polegającą na organizacji imprez otwartych  

(w szczególności zabawy, dyskoteki, koncerty), w dniach od piątku do niedzieli i w święta, mogą być 

zamykane najpóźniej o godzinie 3:00 dnia następnego, w inne dni najpóźniej o godzinie 24:00.  

§ 5. Ustalone godziny otwarcia i zamykania wszystkich placówek gastronomicznych nie obowiązują 

w dniach, w których w placówkach tych organizowane są imprezy zamknięte, tj. wesela, studniówki, zabawy 

sylwestrowe, uroczystości rodzinne oraz inne imprezy okolicznościowe.  

§ 6. W okresie od kwietnia do października zorganizowane na wolnym powietrzu przy placówkach 

handlowych, usługowych i gastronomicznych tzw. "ogródki", mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia 

w godzinach od 6:00 do 23:00.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha .  

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/61/91 Rady Miejskiej Gminy Wałbrzych z dnia 29 maja 1991 roku 

w sprawie minimalnego czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych.  
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 
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