
UCHWAŁA NR XXXI/307/05 
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 16 listopada roku 
 

w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów. 
 
 
 Na podstawie art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. „Przepisy wprowadzające kodeks 
pracy” (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z późn. zm.) w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - Rada 
Miejska w Rymanowie 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów. 
 

§ 2 
1. Placówki handlu detalicznego, lokale gastronomiczne, dyskoteki oraz placówki usługowe dla 

ludności mogą być czynne w godzinach od 600 do 2200. 
2. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego, dyskoteki lub placówki usługowej dla 

ludności ustala szczegółowe godziny otwarcia placówki w poszczególne dni tygodnia oraz 
zobowiązuje się do umieszczania tej informacji w widocznym miejscu na drzwiach 
wejściowych. 

3. Placówki świadczące usługi hotelarskie, agroturystyczne, stacje benzynowe, apteki, zakłady 
pogrzebowe mogą funkcjonować całodobowo. 

 
§ 3 

1. Lokale gastronomiczne mogą być czynne poza godzinami określonymi w § 2 ust. 1 przy 
zapewnieniu profesjonalnej ochrony lub monitoringu rejestrującego obraz obiektu oraz 
najbliższej okolicy, jednak nie dłużej niż do godziny 2400. 

2. Dyskoteki mogą być czynne poza godzinami określonymi w § 2 ust. 1 przy zapewnieniu 
warunków określonych w § 3 ust. 1, jednak nie dłużej niż do godziny 200. 

3. Właściciel lokalu gastronomicznego, dyskoteki jest zobowiązany do zapewnienia ładu 
i porządku publicznego w lokalu i jego najbliższej okolicy. 

 
§ 4 

Ustalone godziny otwarcia i zamykania wszystkich zakładów gastronomicznych nie obowiązują 
w dniach, w których w zakładach organizowane są wesela, studniówki, zabawy sylwestrowe 
i andrzejkowe. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 


