Uchwała Nr 105/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 13 grudnia 2007r.
w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. XII § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, poz. 142, z późniejszymi zmianami) – Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i
zakładów usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa: we wszystkie dni
tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Ustala się dni i godziny otwierania oraz zamykania zakładów gastronomicznych,
znajdujących się na terenie Józefowa: we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00
do 6:00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ogródki na wolnym powietrzu usytuowane przy zakładach gastronomicznych mogą
funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 24:00, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Ustalone dni i godziny otwierania i zamykania placówek, o których mowa w ust. 1 i 3,
nie dotyczą:
1) całodobowo otwartych stacji benzynowych,
2) całodobowo otwartych aptek,
3) hoteli i obiektów im towarzyszących,
4) klubów i domów weselnych organizujących przyjęcia zamknięte (na czas tych
przyjęć),
5) usług transportowych,
6) usług medycznych,
7) usług weterynaryjnych,
8) usług ochrony mienia,
9) usług pogrzebowych.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr 111/IV/03 Rady Miasta Józefów z dnia 29 września 2003 r. w sprawie
ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
usługowych na terenie miasta Józefowa.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające
kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142 z późniejszymi zmianami), dni i godziny
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności określa gmina.
Zaproponowana regulacja umożliwi utrzymanie dotychczasowego czasu pracy
placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych, znajdujących się na terenie miasta
Józefowa oraz da możliwość wydłużenia czasu pracy zakładom gastronomicznym do godz.
24:00 w piątki, soboty i niedziele. Uregulowana zostanie także sprawa całodobowo otwartych
stacji benzynowych, całodobowo otwartych aptek, hoteli i obiektów im towarzyszących,
klubów i domów weselnych organizujących przyjęcia zamknięte (na czas tych przyjęć), usług
transportowych, usług medycznych, usług weterynaryjnych, usług ochrony mienia oraz usług
pogrzebowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

