
ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie otwarcia targowiska przy ul. Staszowskiej w Szydłowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 -
Otwiera się targowisko przy ul. Staszowskiej w Szydłowie poprzez zniesienie stanu 
czasowego zamknięcia tego targowiska. 

§ 2 . 
1. Targowisko przy ul. Staszowskiej w Szydłowie otwiera się do handlu od dnia 2 maja 

2020 r. 
2. Stanowiska handlowe mogą być rozmieszczone przy zachowaniu odległości 

minimum 2 m między sprzedającymi. 
3. Handlujący, aby przystąpić do handlu, ma posiadać i używać na stanowisku: 

a. substancje do odkażania rąk, 
b. rękawice jednorazowe, 
c. maseczki zasłaniające usta i nos, 
d. pojemnik na odpady higieniczne(rękawice, maseczki), 
e. zapewnić brak możliwości bezpośredniego kontaktu do oferowanych produktów 

(towary podaje sprzedawca). 
4. Zasady dla kupujących: 

a. korzystanie z wyznaczonych miejsc wejścia i wyjścia, 
b. zachowanie odległości minimum 2 m od osób postronnych, 
c. zasłanianie nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, 
d. nie dotykanie oferowanych produktów przed zakupem (zakupiony towar podaje 

sprzedawca), 
5. Na targowisku, na jedno czynne stoisko handlowe mogą przypadać cztery osoby 

dokonujące zakupów, z wyłączeniem sprzedawców. Osoby te muszą zachowywać 
bezpieczny, określony powyżej dystans. 

6. Na targowisku maksymalnie może przebywać tylu kupujących ile wynosi liczba 
czynnych punktów handlowych pomnożona przez 4. Liczbę czynnych punktów 
może kontrolować inkasent. 

7. Wszystkich ponadto obowiązują środki ostrożności i zalecenia podane na stronie 
internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

8. Osoby, które nie dostosują się do warunków korzystania z targowiska podlegają 
karze grzywny do 30.000,00 złotych, wymierzonej na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania o wykroczeniach. 

§ 3 . 
W przypadku lekceważenia przepisów przez kupujących i handlujących oraz 
konieczności interwencji służb mundurowych możliwe jest powtórne zamknięcie 
obiektów. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Traci moc Zarządzenie Nr 13/ 2020 Burmistrza miasta i Gminy Szydłów z dnia 16 
marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia targowiska przy ul. Staszowskiej 
w Szydłowie. 

§ 5 . 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2 maja 
2020 r. 

B U R M I S T R Z 
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