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UCHWALA NR 153/XVlln020 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z doia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia doi i godzin otwierania oraz zamykania plac6wck bandlu detaliczoego, zakJad6w 
gastronomicznych i zakJad6w uslugowych dla ludnosci oa terenie Gmioy Nowe Miasto 

Na podstawie an. 40 ust I uSlawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samor74dzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. XII § I uSlawy z dllia 26 czen....ca 1974 r. - Przepisy wprowadzaj~ce Kodeks pracy (Dz. U. 
z 1974 r. Nr 24, poz. 142 z p6in. zm. ) uchwala sic;:. co nast~puje : 

§ 1. Dla zapewnienia klientom i konsumentom moz tiwoSc i petnego zaspokojenia ich potrzeb plac6wki 
handlu detalicznego, uklady gastronomiczne i zaklady usrugowe dla ludnosci magI} bye czynne calodobowo 
przez 7 do; w tygodniu z zastrzezeniem przepisQw u Slaw)' z doia 10 stycznia 2018 roku 0 ograniczeniu handlu 
w niedziely i swi~la ON!.Z w niekt6re inne dni (Dz. U. z 20 19 r., poz. 466). 

§ 2. Szczeg6towe godziny otwierania i zamykania w poszczeg6[ne dni tygodnia plac6wek hand[u 
de(alicznego, zaklad6w gaslronomicznych i zaklad6w usrugowych dla [udnosci ustalajl) przedsiybiorcy 
prowadZJJcy lego typu dz ialalnosc. 

§ J. Wykonanie uchwaly powierza s iy W6jlowi Gminy. 

§ 4. Trac i moe uchwata NT IXl6319 1 Rady Gminy w Nowym MjeScie zdnia 19 grudnia 1991 roku 
w sprawie czasu pracy plac6wek handlu detalicznego, zaklad6w gast ronomicznych i ustugowych na terenie 
gminy Nowe Miasto. 

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie [4 dn; od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



• UZASADNI/:NIE 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Przepisy wprowadzaj~ce Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. NT 24, 
poz. 142 z p6in. zm.) wart. XII § 1 stanawi, ii gmina okresia doi i godziny otwierania i zamykania plac6wek 
handlu detalicznego, zaktad6w gastronomicznych i zaklad6w usrugowych dla ludnosci. Z uwagi, iz jest to 
zadanie wlasoe gmin)' z kategorii zadait publicznych sruzq.cych zaspokojeniu polrZeb wsp61noty samorzqdowej, 
uchwaJa winna uwzglydnia6 interesy wszystkich grup spo1ecznych twol7JJcych tl} wsp6lnoty. 

Przedlorooa uchwala rna oa celu zapewnienie mozliwQsci zaspokojeni a swo ich potrzeb przez klient6w 
j konsument6w. a z drugiej strony dbaj~c 0 interesy przedsiybiorc6w. Die ogranicza szeroko rozumianej 
walnosci gospodarczej. Jej regulacje dostosowane Sij do panuj~cych warunk6w gospodarczych. 


