
Uchwała Nr XVIII/93/2004 z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dni i godzin

otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów

gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. XII §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze

zmianami) oraz art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

(Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) - Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Komisji

Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co

następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr IV/18/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 grudnia

2002 roku w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów

usługowych na terenie gminy Żyrzyn ust. 3 i 4 otrzymują nowe brzmienie:

"3. Zakłady gastronomiczne mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia w

godzinach od 600 do 2400, za wyjątkiem:

1)baru "Skorpion" w Żyrzynie,

2)baru "Przy Trakcie" w Żyrzynie,

3)Zajazdu "Piskory" w Borysowie,

4)baru "Belweder" w Parafiance".

Zakłady gastronomiczne określone w punktach 1, 2, 3 i 4 mogą być czynne

całodobowo.

4. Zakłady usługowe mogą być czynne w dni powszednie w godzinach od 600

do 2200, za wyjątkiem:

1)zakładów prowadzących usługi weterynaryjne,

2)stacji paliw CPN i zakładów zlokalizowanych przy stacjach CPN,

3)zakładów prowadzących usługi autoholowanie,

4)zakładów prowadzących usługi transportowe,



5)Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Pana Andrzeja Karczmarza w

zakresie prowadzonej działalności usługowej w Parafiance - organizacja

imprez artystyczno-kulturalnych.

Zakłady usługowe określone w punktach 1, 2, 3 i 4 mogą być czynne

całodobowo przez okres całego roku, a zakład określony w punkcie 5 może być

czynny całodobowo jedynie w miesiącach letnich: maj, czerwiec, lipiec, sierpień,

wrzesień.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


