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UCHWAŁA NR XXXIII/371/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 24 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy.

Na podstawie art. 18 ust. 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym przez art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań
i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy (Dz.
Urz. z 2017 r., poz. 3686) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1. ust. 1. pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach
od 5.00 do 24.00”;
2) w § 1. ust. 1. pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"3) zakłady gastronomiczne mogą być czynne:
- od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od 6.00 do 1.00 dnia następnego,
- w piątek i w sobotę od godz. 6.00 do godz. 2.00 dnia następnego,"
3) w § 1. ust. 1. pkt 4) otrzymuje brzmienie:
"4) zakłady gastronomiczne zorganizowane w postaci ogródków zlokalizowanych na wolnym powietrzu mogą być
czynne:
- od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od 8.00 do 1.00 dnia następnego,
- w piątek i w sobotę od godz. 8.00 do godz. 2.00 dnia następnego"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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