
 

 

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.31.2020 

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w zakresie funkcjonowania targowiska miejskiego 

w czasie stanu epidemii 

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zarządza się, co następuje. 

§ 1. W czasie trwania stanu epidemii, ogłoszonego w trybie art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

w celu zapewnienia prawidłowej ochrony zdrowia osób przebywających na terenie targowiska miejskiego 

wprowadza się czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu. 

§ 2. Ograniczenia, o których mowa w § 1, obejmują dopuszczenie handlu: 

1. w zakresie lokalizacji stanowisk (straganów), innych miejsc sprzedaży: 

1) stanowiska pod zadaszeniem w istniejącej na targowisku zabudowie - zajęte może być co drugie 

wydzielone stanowisko, 

2) pozostałe miejsca - ustala się minimalną odległość pomiędzy nimi 2 m. 

2. w zakresie rodzajów prowadzonej sprzedaży: 

1) artykuły rolno-spożywcze niezbędne dla funkcjonowania gospodarstwa domowego, 

2) artykuły chemiczne niezbędne dla funkcjonowania gospodarstwa domowego, 

3) sadzonki, kwiaty. 

3. w zakresie dni i godzin: codziennie, w następujących godzinach: od 8
00

 do 14
00

. 

4. w zakresie czasu zajmowania stanowisk, miejsca przez handlujących: do godziny 8
00

. 

5. Osoby prowadzące sprzedaż, w oparciu o powyższe zasady, dodatkowo zobowiązane są nosić podczas 

sprzedaży rękawiczki jednorazowe oraz posiadać środki do dezynfekcji rąk. 

6. Osoby przebywające na targowisku, inne niż wymienione w ust. 5, zobowiązane są poruszać się po nim 

z zachowaniem zasad określonych w przepisach, o których mowa w § 4. 

§ 3. Postanowienia niniejszego zarządzenia mają pierwszeństwo przed Regulaminem targowiska 

miejskiego w Międzychodzie. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia tego Regulaminu, 

z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy właściwego 

rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
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§ 5. Traci moc zarządzenie Nr OG.0050.23.2020 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie zawieszenia handlu na targowisku miejskim w Międzychodzie. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Międzychodzie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 24 kwietnia 2020 r. 

   

  

 Burmistrz Międzychodu 

(-) Krzysztof Wolny 
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