Przed nami pierwsza niedziela bez handlu. Co z galeriami na
Ursynowie?
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27 niedziel z zakazem handlu czeka nas w 2018 roku. Pierwsza właśnie przed nami.
Sprawdziliśmy jak przygotowują się do niej ursynowskie sklepy.
Zakaz handlu nie oznacza, że całe miasto zostanie zamknięte na głucho. W niedzielę mogą być
otwarte m.in. stacje benzynowe, kwiaciarnie, apteki, piekarnie i cukiernie. Nie zostaną zamknięte
także kioski z pamiątkami i prasą oraz wszystkie punkty, w których handel jest prowadzony przez
przedsiębiorcę, będącego osobą fizyczną, wyłącznie osobiście. Pełną listę miejsc podawaliśmy w
styczniu.
Za niestosowanie się do przepisów grożą wysokie kary - od tysiąca do nawet 100 tys. zł. Jednak coraz
częściej słychać głosy mówiące o tym, jak firmy zamierzają obejść obowiązujące od marca przepisy.
Mówi się, że osiedlowe sklepiki wstawiając po dwa stoliki chcą udawać kawiarnie, a stacje
benzynowe wnioskują o zgody na sprzedaż coraz to nowszych towarów.
W soboty dłużej...
W wielu sklepach zapowiedziano wydłużenie godzin otwarcia w soboty poprzedzające niedziele bez
handlu – tak będzie w Biedronkach, Lidlu oraz E.Leclerc (czynne do godz. 22:00). Ursynowski
Megasam czynny będzie w takie soboty nie do 17:00, a do 21:00.

Auchan Ursynów zostanie w sobotę otwarty wcześniej niż do tej pory - już o godz. 7:00 i będzie
czynny do 22:00. Galeria handlowa CH Ursynów ma być otwarta w godz. 9:00-20:00. Część punktów
działających na jej terenie, np. sala zabaw, zapowiada, że będą normalnie czynne w niedzielę.
W Tesco na Kabatach handel zakończy się w sobotę o 24:00 i rozpocznie dopiero w poniedziałek o
6:00. Cała galeria ma być w "zakazane niedziele" zamknięta.
KEN Center na razie podjął decyzję o całkowitym zamknięciu obiektu 11 marca. Galeria handlowa
będzie czynna w soboty od 10:00 do 21:00, a hipermarket E.Leclerc - jak już wspomnieliśmy - do
22:00.
Godziny otwarcia zmienia również popularna wśród ursynowian Galeria Mokotów. - Godziny
otwarcia centrum ulegają wydłużeniu w piątki oraz soboty. Będziemy czynni w te dni od 9:00 do
23:00. W niedziele objęte zakazem handlu otwarte w dotychczasowych godzinach funkcjonowania
pozostaną kino, restauracje, a także inne lokale usługowe nieobjęte ustawą. Nie będą czynne sklepy
objęte zakazem - mówią nam zarządzający galerią.
Bazarki nieobjęte przepisami
Sieć sklepów Biedronka deklaruje, że jest gotowa na 11 marca. W piątek i w sobotę, przed niedzielą
bez handlu, w godzinach szczytu mają być otwarte wszystkie kasy, a sklepy mają być czynne
minimum o godzinę dłużej. Lidl natomiast będzie czynny w piątki i soboty od 7:00 do 22:00.
Żabki, jako franczyzobiorcy, będą mogły prowadzić działalność w niedziele objęte ograniczeniami,
pod warunkiem prowadzenia sprzedaży osobiście przez właścicieli i na własny rachunek. Ewentualne
zmiany godzin otwarcia sklepów Żabka będą podejmowane i podawane przez poszczególne punkty.
Restauracje i kawiarnie, znajdujące na się na terenie galerii handlowych, mające osobne wejścia od
zewnątrz, nie odczują problemu związanego z wprowadzeniem zakazu. Po prostu tego dnia otworzą
drzwi zewnętrzne. Dotyczy to np. restauracji ulokowanych w galeriach Metro i Metro-Bis przy
metrze Stokłosy.
Ustawowy zakaz handlu w niedziele nie dotyczy targowisk, więc ursynowskie bazarki chcą to
wykorzystać. Oba będą otwarte także w dni objęte zakazem.
Jak ta pierwsza niedziela będzie wyglądała w praktyce? Czy powrócą długie kolejki w soboty? Jakie
będą skutki ekonomiczne i społeczne tej zmiany – przekonamy się już niebawem, na własnej skórze.
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