Zarządzenie Nr .{V?.../2020
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska
miejskiego przy ulicy Zarębskiej w Chorzelach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U.2020.713), zarządzam co następuje:
§1.

Wobec konieczności podjęcia środków zaradczych w celu wsparcia lokalnej gospodarki w
kontekście trwającej epidemii COVID-19, od dnia 21 maja 2020 r. do odwołania przywracam
funkcjonowanie targowiska miejskiego przy ulicy Zarębskiej w Chorzelach na zasadach
określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Targowisko po każdym dniu handlowym będzie każdorazowo dezynfekowane.
2. Na terenie targowiska należy umieścić tablice informujące o ograniczeniach wynikających
z niniejszego Zarządzenia.
3. Przy wejściu głównym należy zapewnić płyn dezynfekcyjny do rąk.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia

powierza się Dyrektorowi Zakłady Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chorzelach.

§ 4.
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele NR 52/2020 z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie łagodzenia ograniczeń związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego przy
ulicy Zarębskiej w Chorzelach.
§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Miasta, a także w siedzibie Urzędu Miasta.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

mgr Katarzyna Brzezicka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr ^..72020
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 maja 2020r.
Regulamin Targowiska Miejskiego przy ulicy Zarębskiej
w Chorzelach na czas trwania epidemii

Targowisko Miejskie,, Mój Rynek *’ przy ulicy Zarębskiej w Chorzelach czynne jest w każdy
czwartek w godzinach od 5.00 do 13.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
§1

Targowisko oznaczone jest tablicą „ Mój Rynek”.
§2
1) Właścicielem Targowiska jest Gmina Chorzele.
2) Nadzór nad Targowiskiem Miejskim sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach. 06-330 Chorzele ul. Brzozowa 3, tel. 29 75 15 083
§3
Za sprzedaż ze stanowisk handlowych pobierana jest dzienna opłata targowa według stawek
uchwalonych przez Radę Miejską w Chorzelach.
§4
1. Handel będzie odbywał się wyłącznie w wyznaczonych miejscach sprzedaży.
2. Określa się dopuszczalną liczbę miejsc sprzedaży na 100 stanowisk.
3. Na terenie targowiska mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia
sprzedaży, nie wliczając osób wykonujących czynności zawodowych, służbowych lub
zarobkowych.
4. Dopuszcza się wyłącznie sprzedaż artykułów rolnych w tym maszyn i narzędzi do produkcji rolnej,
artykułów spożywczych, płodów rolnych, kwiatów.
5. Osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek noszenia rękawiczek oraz zakrywania,
nosa i ust przy pomocy (odzieży lub jej części, maski albo maseczki).
6.

W przypadku miejsc sprzedaży z żywnością, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, ręce należy
dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

7. Płyny dezynfekujące przy każdym stanowisku zapewnia sprzedawca.
8. Sprzedawca ma obowiązek podawać i pakować produkty, tak aby ograniczyć kontakt klienta
z żywnością.
9. Sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, a w przypadku braku
takiej możliwości, obowiązany jest dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
10. Sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami przy jego
stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 metry.
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy C horale

