
UCHWAŁA NR LXXXI/1257/13
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalenia 
dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych 

i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, z późn. zm) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie 
propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego Narodzenia oraz w Wielki Piątek i niedzielę 
zawartych w załączniku nr 1 Uchwały tj. w projekcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz 
zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków. 

§ 2. Określa się następujący tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1: 

1) konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków propozycji uchwały 
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

2) konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji uchwały w sprawie 
ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych 
i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

3) dopuszcza się możliwość składnia opinii i wniosków, o których mowa w pkt. 2 w formie elektronicznej, 

4) załącznik do uchwały zostanie wyłożony na okres 30 dni w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 
3-4 w Krakowie a także w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w palcówkach MIejskich Jednostek 
Organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic 
Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków", Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta 
Krakowa (www.dialoguj.pl), lokalnych i regionalnych środkach masowego przekazu a także za pośrednictwem 
Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL, 

5) załącznik do uchwały o którym mowa w pkt. 4 tj. projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków zostanie również przekazany celem konsultacji do: 

1. Związków zawodowych, 

2. Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, 

3. Samorządów pracodawców, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które regularnie współpracują 
z władzami Miasta Krakowa w sprawach z rozwojem przedsiębiorczości. 

4. Archidiecezji Krakowskiej i przedstawicieli innych Kościołów i związków wyznaniowych działajacych na 
terenie miasta Krakowa. 

5. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

6. Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, 

7. Właściwej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 

8. Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 

9. Wojewody Małopolskiego, 

10. Marszałka Województwa Małopolskiego, 

11. Organizacji konsumenckich, 

12. Okręgowego Inspektora Pracy; 
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13. Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli zarządów miejskich placów 
targowych, 

6) o terminie wyłożenia propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego Narodzenia oraz 
w Wielki Piątek, o którym mowa w pkt. 4 mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji 
w tym zakresie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" 
oraz za pośrednictwem Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL, 

7) po upływie terminu składania opinii Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa wyniki 
przeprowadzonej konsultacji. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" 
oraz za pośrednictwem Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW. PL. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa 

Sławomir Pietrzyk
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