
UCHWAŁA NR LII/382/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 1989 r., Nr 20, poz. 107 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198), Rada Gminy Bierawa uchwala co 
następuje: 

§ 1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Bierawa, powinny 
zapewnić klientom i konsumentom możliwość pełnego zaspokojenia ich potrzeb. 

§ 2. Ustala się ramowy czas otwierania i zamykania: 
1) placówek handlu detalicznego - od godziny 6:00 - 23:00; 
2) zakładów usługowych -  od godziny 6:00 - 20:00; 
3) placówek gastronomicznych - od godziny 6:00 - 24:00. 

§ 3. Całodobowo mogą być czynne: 
1) stacje paliw oraz placówki handlowe, gastronomiczne i zakłady usługowe usytuowane w tych 

placówkach; 
2) placówki świadczące usługi organizacji przyjęć i imprez okolicznościowych; 
3) pomoc drogowa; 
4) placówki opieki medycznej, w tym apteki; 
5) placówki weterynaryjne; 
6) zakłady pogrzebowe. 

§ 4. W okresie od 01 kwietnia do 30 września „ogródki piwne” funkcjonujące przy 
istniejących zakładach gastronomicznych mogą być czynne w godzinach od 10:00 do 22:00. 

§ 5. Wszystkie zakłady gastronomiczne w dniu 31 grudnia mogą być czynne od 6:00 do 6:00 
dnia następnego. 

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/43/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2007 r. 
w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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