
 

 

Uchwała Nr XXIX/216/2005 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 23 maja 2005 roku 

 

 
w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego,  

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności  

na terenie miasta i gminy Karczew  
 

 

     Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy  

z ˙dnia ˙8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:  

Dz.U. ˙z ˙2001 ˙r. ˙Nr ˙142, poz.1591 z późn. zm./ i art.XII § 1  
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks  

Pracy ˙/Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz.142 z późn.zm./, Rada Miejska  

w Karczewie uchwala, co następuje:  
 

                              § 1  

 
Określa się dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek  

handlu ˙˙detalicznego, ˙˙zakładów ˙gastronomicznych ˙i ˙zakładów  

usługowych dla ludności: 
 

a/ handlu detalicznego - w dni powszednie i dni ustawowo wolne  

   od pracy pomiędzy godzinami od 6.00 do 22.00, 
                   

 

b/ zakładów gastronomicznych - w dni powszednie i dni ustawowo  
   wolne od pracy pomiędzy godzinami od 6.00 do 22.00, 

    

    
c/ zakładów usługowych dla ludności - w dni powszednie i dni  

   ustawowo wolne od pracy pomiędzy godzinami od 6.00 do 22.00.  

 
 

Powyższe placówki  w dodatkowe dni wolne od pracy, niedziele 

i święta mogą być czynne  w godzinach ustalonych przez  
prowadzącego ˙˙działalność ˙˙gospodarczą ˙w ˙podanym ˙przedziale  



czasowym.  

 
 

                               § 2  

 
Czas ˙pracy ˙placówek ˙handlu detalicznego prowadzących sprzedaż  

napojów ˙alkoholowych ˙przeznaczonych ˙do spożycia poza miejscem  
sprzedaży nie może być przedłużony ponad godzinę 22.00  

z wyjątkiem § 4. 

 
Czas pracy zakładów gastronomicznych, w których organizowane są  

m.in. przyjęcia weselne i bale sylwestrowe może być wydłużony 

na czas trwania imprezy, po uprzednim powiadomieniu Policji,  
jednakże w przypadku powtarzającego się zakłócenia porządku  

publicznego w wyniku działalności zakładu, Burmistrz Karczewa  

może ograniczyć czas pracy.  
 

 

                              § 3 
 

Sprzedaż ˙i podawanie napojów alkoholowych na wolnym powietrzu 

w  
tzw. ˙"ogródku ˙piwnym", ˙który ˙stanowi integralną część lokalu  

gastronomicznego, ˙może ˙być ˙prowadzona ˙przez przedsiębiorcę w  

godzinach pracy lokalu gastronomicznego nie dłużej jednak niż do  
godz. 22.00.  

 

 
                               § 4 

 

Dopuszcza się całodobowy czas pracy: 
- stacji paliwowych,  

- zakładów świadczących usługi hotelarskie, 

- placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych,  
  które funkcjonują przy stacjach paliw, przy zakładach świad-  

  czących usługi hotelarskie 

- aptek,  
- pomocy drogowej 



 

                                § 5 
 

Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady  

usługowe powinny być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno  
zawierać nazwę /firmę/ lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz  

zwięzłe ˙˙˙˙określenie ˙˙˙rodzaju ˙˙˙prowadzonej ˙˙˙działalności  
gospodarczej.  

 

                               § 6  
 

Kierownicy ˙˙placówek ˙˙handlu ˙detalicznego, ˙zakładów ˙gastro-  

nomicznych ˙i zakładów usługowych zobowiązani są do umieszczania  
na ˙drzwiach wejściowych lub innym widocznym dla klienta miejscu  

informacji ˙o ˙dniach ˙i ˙godzinach ˙otwierania ˙oraz ˙zamykania  

placówki. 
  

                               § 7  

 
O ˙terminach ˙czasowego ˙zamknięcia placówki lub skróceniu czasu  

pracy ˙przedsiębiorca ˙zobowiązany ˙jest ˙powiadomić mieszkańców  

poprzez ˙wywieszenie ˙informacji ˙w ˙tym ˙zakresie ˙na ˙drzwiach  
placówki lub w widocznym miejscu.  

 

 
                              § 8   

  

Winni naruszenia przepisów niniejszej uchwały podlegają karze  
grzywny określonej w art.XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 

- ˙˙Przepisy ˙wprowadzające ˙Kodeks ˙Pracy ˙orzekanej ˙w ˙trybie  

przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczeń. 
 

 

                               § 9  
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 
 



                               § 10  

 
Tracą moc: 

1. Uchwała Nr XXXIII/137/92 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  

   17 grudnia 1992 r. w sprawie godzin otwierania i zamykania  
   placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

   i zakładów usługowych dla ludności  
2. Uchwała Nr XXX/144/96 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  

   1 października 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie godzin  

   otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów  
   gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. 

 

                                § 11  
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  
ogłoszenia. 

 

 
 

        
  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

   mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 


