
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 91/XIII/2011 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia 28 października 2011 r. 

w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów 

gastronomicznych dla ludności na terenie gminy Niegowa  

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.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 

z późn. zm.)Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:  

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

gastronomicznych na terenie gminy Niegowa:  

1) placówki handlu detalicznego mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godz. 

5.00 a godz. 22.00  

2) placówki gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w dni powszednie, niedziele i święta w przedziale 

czasowym pomiędzy godz. 6.00 a godz. 24.00  

3) placówki gastronomiczne w których odbywają się imprezy okolicznościowe jak: wesela, zabawy 

sylwestrowe i inne o charakterze zamkniętym mogą być zamykane najpóźniej o godz. 5.00  

4) stacje paliw mogą być czynne w każdy dzień tygodnia przez całą dobę.  

§ 2. 1. Godziny otwarcia i zamykania placówki określa, w granicach określonych w § 1 właściciel placówki lub 

zakładu (pracodawca).  

2. O ustalonych dniach i godzinach otwierania i zamykania placówki lub zakładu właściciel placówki lub 

zakładu (pracodawca) informuje o tym na drzwiach wejściowych placówki lub zakładu.  

3. O czasowym wyłączeniu z działalności placówki lub zakładu lub o przerwach właściciel informuje poprzez 

umieszczenie wywieszki na drzwiach wejściowych placówki lub zakładu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr 123/XXXII/97 Rady Gminy w Niegowie z dnia 30.01.1997r. w sprawie dni i godzin 

otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych na terenie gminy 

Niegowa.  

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

Śląskiego.  

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Poz. 214

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2012 r.
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Przewodnicząca Rady Gminy 
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