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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i 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 z późn. zm.1)) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24 poz. 1422) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/192/95 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 27 listopada 1995 r. 
w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, 
zmienioną uchwałą Nr XXX/216/95 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 29 grudnia 1995 r. oraz uchwałami 
Rady Miejskiej Białegostoku: Nr XLVI/400/97 z dnia 20 stycznia 1997 r., Nr XLIX/457/97 z dnia 10 marca 
1997 r., Nr LII/543/97 z dnia 19 maja 1997 r. i Nr LIX/597/97 z dnia 30 października 1997 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 
2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 1990 r. Nr 34 poz. 198 
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UZASADNIENIE 

Akt prawa miejscowego regulujący dni i godziny funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych 

i usługowych w sposób bezpośredni wpływa na organizację prowadzenia działalności gospodarczej. Przy 

tworzeniu tego rodzaju norm prawnych trzeba mieć przede wszystkim na względzie to, aby nie ograniczać 

swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie dopuścić do nieuzasadnionego 

zróżnicowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W orzecznictwie podkreślana jest 

konieczność respektowania przez radę gminy art. 32 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.). W świetle tego artykułu „Wszyscy są 

wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może 

być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” 

Należy równiez przywołać art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 ze zm.). Zgodnie z jego brzmieniem „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 

gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.”  

Aktualnie przeważająca większość sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych jest prywatna, 

panuje zasada wolności działalności gospodarczej. Obowiązująca uchwała Nr XXVII/192/95 Rady Miejskiej 

w Białymstoku z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych oraz uchwały zmieniające nie są dostosowane do obecnej sytuacji 

rynkowej i oczekiwań przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2018 r. ustawy z dnia 10 

stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 

936 ze zm.) rezygnuje się od regulowania przez gminę dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek 

handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych. 
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