Zarządzenie Nr ORo.0050.314.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Piekary Śląskie.
Na podstawie: art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj. Dz. U.z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z pó źn. zm.) oraz Uchwały Nr III/31/10
Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegó łowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz
zamykania placówek handlu detalicznego, zak ładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla
ludności na terenie Miasta Piekary Śląskie.
§2
1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją
działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
2. Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotycz ących projektu uchwały przez
uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:
a. na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (organizacyjny@piekary.pl),
b. listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z
adnotacją na kopercie „Konsultacje ”,
c. osobiście u naczelnika Wydziału Organizacyjnego (pok. nr 213 w budynku Urzędu Miasta Piekary
Śląskie ul. Bytomska 84).
3. Konsultacje projektu uchwa ły odbywać się będą w terminie od dnia 5.06.2012r. do 12.05.2012r.
§3
Opublikować treść projektu uchwały:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej (zak ładka: konsultacje) www.bip.piekary.pl,
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie ( siedziba Urzędu ul. Bytomska 84).
§4
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary
Śląskie.
§6
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary
Śląskie.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
(-) mgr inż. Stanisław Korfanty

Opracował: D. Skrzypek
Sprawdził:

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORo.0050.314.2012
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 4 czerwca 2012r.

Projekt uchwały
Druk nr
Uchwała Nr ...................
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia .........................
w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Piekary
Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala

§1
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
- placówkach handlu detalicznego – należy przez to rozumieć sklepy, domy handlowe i wszystkie inne
punkty sprzedaży detalicznej i drobnodetalicznej.
- zakładach gastronomicznych – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju punkty gastronomii, w
których dokonywana jest sprzedaż i spożywanie posiłków i napojów.
- ogródkach gastronomicznych – należy przez to rozumieć wydzielone utwardzone tereny przy
placówkach prowadzących sprzedaż posiłków lub napojów przeznaczonych do spo życia w miejscu
sprzedaży.
- zakładach usługowych – należy przez to rozumieć wszystkie placówki świadczące usługi naprawy,
przyjmowania zamówień i zleceń, rozrywki, zaopatrzenia, hotelarskie, fryzjerskie, szewskie,
krawieckie, kosmetyczne, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, rekreacyjnej i inne.
§2
Określa się następujące dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych oraz zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Piekary
Śląskie:
1) placówki handlu detalicznego i zak łady usługowe mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia
w godzinach od 6.00 do 24.00,
2) całodobowo czynne mogą być:
a) stacje paliw,
b) sklepy branży piekarniczo-cukierniczej,
3) zakłady gastronomiczne mogą być czynne:
a) w dniach: od poniedziałku do piątku - w godzinach od 6.00 do 24.00,
b) w dniach: sobota – całą dobę, niedziela – w godzinach od 00.00 do 22.00,
4) hotele i restauracje hotelowe mogą być czynne całodobowo przez wszystkie dni tygodnia,
5) zlokalizowane na wolnym powietrzu ogródki gastronomiczne mog ą być czynne we wszystkie dni
tygodnia w godzinach od 8.00 do 22.00.

§3
Traci moc Uchwała Nr XVI/121/99 Rady Miasta w Piekarach Ślaskich z dnia 25 listopada 1999 r. w
sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zak ładów
gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Piekary Śląskie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Ślaskie.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

