Zarządzenie Nr 26 /2020
Burmistrza Kłodawy
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie warunków handlu i funkcjonowania targowisk przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki
w Kłodawie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 11 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z ustawą z dnia 31 marca
2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r poz. 568),
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 566), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491
z późn.zm.)zarządzam, co następuje:
§1
Odwołuję zarządzenie Burmistrza Kłodawy nr 20/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie
zakazu handlu na targowiskach przy ul. Poznańskiej i al. Kościuszki w Kłodawie.
§2
1.Z dniem 7 kwietnia 2020 r. na okres do 10 kwietnia 2020 r. otwieram warunkowo
i czasowo targowisko przy ul. Poznańskiej.
2.Na wyznaczonym terenie dopuszcza się wyłącznie prowadzenie działalności handlowej
w zakresie sprzedaży płodów rolnych;
3.Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w godzinach od 800 do 1100.
4.Od dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzam całkowity zakaz handlu na targowisku przy
ul. Poznańskiej.
§3
Zakaz handlu na targowisku przy al. Kościuszki obowiązuje nadal.
§4
W trakcie trwania handlu na targowisku przy ul.Poznańskiej obowiązują następujące warunki:
1. ograniczam ilość straganów do 20;
2. przy straganie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby kupujące z zachowaną
bezpieczną odległością klient-klient min.2 metry;
3. wszystkie osoby znajdujące się na targowisku przebywają tam w rękawiczkach
ochronnych;
4. towar podaje wyłącznie sprzedawca;

§5
W przypadku naruszenia porządku lub niestosowania się do zaleceń targowisko zostanie
natychmiast zamknięte a osoby niestosujące zaleceń lub naruszające porządek podlegają karze
grzywny wymierzonej na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak

