
UCHWAŁA Nr XXIX/262/04 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 15 grudnia 2004 r. 
 

w spawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych  
i zakładów usługowych na terenie miasta Strzelce Opolskie 

 
 

Na postawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy 
wprowadzaj�ce Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 34, poz. 
198) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym  
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1205 i Nr 167,  
poz. 1754) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nast�puje: 
                            
 
 
 

§ 1.Okre�la si� czas pracy placówek handlowych, lokali gastronomicznych  
i zakładów usługowych dla ludno�ci na terenie gminy Strzelce Opolskie. 
 

§ 2. Przez u�yte w uchwale okre�lenia: 
1. Budynek u�ytkowy - nale�y rozumie� budynek, w którym obok lokali u�ytkowych 
usytuowany jest co najwy�ej jeden lokal mieszkalny - zamieszkany przez 
przedsi�biorc� prowadz�cego działalno�� w tym budynku. 
2. Budynek mieszkalny - nale�y rozumie� budynek, w którym znajduje si� co 
najmniej jeden lokal mieszkalny nie zamieszkany przez przedsi�biorc� 
prowadz�cego działalno�� w tym budynku. 
3. Budynek wolnostoj�cy – nale�y rozumie� budynek u�ytkowy, oddalony o nie mniej 
ni� 30 m od najbli�szego budynku mieszkalnego. 
4. Ogródek piwny - nale�y rozumie� samodzielny lokal gastronomiczny lub cz��� 
lokalu gastronomicznego poło�one na terenie otwartym. 

 
§ 3. 1. Ustala si� nast�puj�cy ramowy czas pracy placówek handlowych, lokali 

gastronomicznych i zakładów usługowych: 
a) placówki handlowe       6.00 – 22.00 
b) lokale gastronomiczne w budynkach mieszkalnych  6.00 – 22.00 
c) lokale gastronomiczne w budynkach u�ytkowych 6.00 – 24.00  
d) lokale gastronomiczne w budynkach wolnostoj�cych całodobowo 
e) ogródki piwne         6.00 – 22.00 
f) zakłady usługowe      6.00 – 22.00 
g) placówki �wiadcz�ce usługi hotelarskie,  
     pomocy drogowej, stacje benzynowe, apteki     całodobowo  

2. W lokalach okre�lonych w ust. 1, lit. c, w których organizowane s� imprezy 
rozrywkowe i okoliczno�ciowe, dopuszcza si� wydłu�enie okre�lonego czasu pracy 
na czas trwania imprezy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Policji. 
 
3. Placówki, lokale i zakłady wymienione w ust. 1 lit. a, b, c, i f, posiadaj�ce ł�cznie: 

a) pisemn� zgod� wła�ciciela lub zarz�dcy budynku, 



b) w godzinach nocnych profesjonaln� ochron� lub monitoring rejestruj�cy obraz 
obiektu, w którym usytuowana jest placówka oraz najbli�szej okolicy, mog� 
by� czynne poza godzinami okre�lonymi w ust 1. 

4. Zezwala si� wszystkim placówkom gastronomicznym prowadz�cym działalno��  
w dniu 31 grudnia na funkcjonowanie do godz. 6.00 dnia nast�pnego. 
 

§ 4 Zobowi�zuje si� przedsi�biorców prowadz�cych działalno�� gospodarcz� 
do wywieszenia informacji o czasie pracy placówek w miejscu widocznym dla 
klientów, równie� po zamkni�ciu placówki. 
 

§ 5 Traci moc uchwała Nr X/70/95 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  
z dnia 30 stycznia 1995 roku. 
  

§ 6 Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 

§ 7 Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim 
Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


