
 

 

UCHWAŁA NR XXV/240/20 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i poz. 1378), art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy 

wprowadzające Kodeks Pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24 poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34 poz.198), w związku z ustawą 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 466 oraz z 2020 r. poz. 2157), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

§ 2. 1. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne oraz zakłady usługowe dla ludności na terenie 

Gminy Miejskiej Dzierżoniów mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia całodobowo przy uwzględnieniu 

przepisów odrębnych. 

2. Czas pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych oraz zakładów usługowych  

dla ludności w dni świąteczne i niedziele określają odrębne przepisy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LXI/431/02 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie 

godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności 

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 33 poz.824). 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Darakiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 stycznia 2021 r.
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