
            UCHWAŁA NR XXXVII/299/92 
              Rady Miejskiej w Zamościu 
                   z dnia  9 listopada 1992 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/178/91 z dnia 29 października 1991r. 
w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych, 
usługowych i rozrywkowych na terenie miasta Zamościa.  

Na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy, z dnia 8 marca 1990r, o sa- 
morządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990r. Nr 16 poz. 95,Dz.U. 
z 1990r. Nr 32 poz. 191, zm.  Dz.U. z 1990r. Nr 34 poz. 199, Dz.U. 
z 1990r. Nr 43 poz. 253,  Dz.U. z 1990r. Nr 89 :poz. 518, Dz.U. 
z 1991r. Nr 4 poz. 18, Dz.U.   z 1991r. Nr 110 poz. 473), art. XII 
§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - przepisy wprowadzające Kodeks 
Pracy (Dz.U. Nr 24 poz.  141 - z poźn. zm. ) ,  art. 22 Ustawy z dnia 
17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w usta- 

wach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rzą- 
dowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.  z 1990r. Nr 34 poz. 
 198, zm. Dz.U. z 1990r. Nr 43 poz. 253, Dz.U. z 1990r. Nr 78 poz. 
 461 , Dz.U. z 1990r. Nr 87 poz. 506, Dz.U. z 1991 r. Nr 95 poz. 425,  
 Dz.U. z 1991r. Nr 107 poz. 464, Dz.U. z 1991r. Nr 114 poz. 492)  
 Rada Miejska w Zamościu uchwala co następuje: 

§ 1 

§ 1  otrzymuje brzmienie: 

Uchwala się minimalny czas pracy dla placówek na terenie miasta 
Zamościa: 

- branży spożywczej w godz. od 6.00 do 19.00, 

- branży przemysłowej od 1 maja co 31 października w godz. 

od 9.00 do godz.19.00, natomiast od 1 listopada do 30 kwietnia 
w godz. od 9.00 do godz.18.00  

- punkty usługowe w godz. od 10.00 do godz. 19.00, 

- sklepy "nocne" prowadzące sprzedaż napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu czynne do godz. 1.00 dnia następnego, 

- kawiarnie, restauracje i lokale rozrywkowe od godz. 10.00 do 
godz.24.00, 

- bary mleczne od godz.6.OO do godz. 19.00. 



  
2. 

2. W wolne soboty od pracy: 
- branży spożywczej w godz. od 6.00 do 16.00 
- branży przemysłowej od godz. 9.00 do godz. 16.00 
- punkty usługowe od godz. 10.00 do godz. 14.00 
- kawiarnie, restauracje i lokale rozrywkowe od godz. 10.00 do godz. 24.00 
- bary mleczne od godz. 6.00 do godz. 19.00 

§ 2 

Zobowiązuje się  kierowników i właścicieli placówek handlu  do 
umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy oraz danych 
dotyczących kierownika lub Właściciela placówki. 

§ 3 

Osoby winne naruszenia przepisów niniejszej Uchwały podlegają 
przepisom Kodeksu Wykroczeń.  

§ 4 
 

                   Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta  Zamościa. 

§ 5 
 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych 

 


