
UCHWAŁA NR XVI/117/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 142, z późniejszymi zmianami) – 

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne: 

1) placówki handlowe branży spożywczej, spożywczo-przemysłowej mogą być otwierane i zamykane we 
wszystkie dni tygodnia w godzinach od 5.oo do 23.oo z zastrzeżeniem ust. 2 

2) placówki handlowe branży przemysłowej mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia 
w godzinach od 6.00 do 22.00 

3) placówki gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 
23.00 

4) ogródki piwne na wolnym powietrzu usytuowane przy zakładach gastronomicznych mogą funkcjonować od 
godziny 6.00 do godz. 22.00 w każdy dzień tygodnia 

2. Placówki handlowe branży spożywczej i spożywczo-przemysłowej mogą funkcjonować całodobowo pod 
warunkiem zachowania ciszy nocnej, ładu i porządku publicznego 

§ 2. Ustalone w § 1 dni i godziny otwierania i zamykania placówek znajdujących się na terenie gminy Zaręby 
Kościelne nie dotyczą: 

1) stacji paliw 

2) aptek 

3) domów weselnych w których są organizowane imprezy okolicznościowe: wesela, bale sylwestrowe, 
karnawałowe, imprezy zamknięte a także otwarte, w których za bezpieczeństwo i zachowanie ciszy nocnej 
w godzinach 22.00 do 6.00 odpowiada organizator. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 4. Traci moc uchwały: Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r, nr XI/81/11 
Rady Gminy w Zarębach Kościelnych z dnia 30 grudnia 2011r. i uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy w Zarębach 
Kościelnych z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek 
handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Przewodniczący Rady 

mgr Marek Nowacki

Id: D04FDADC-37F0-40D8-B9EB-1ABE3D589BCB. Podpisany Strona 2




