ZARZĄDZENIE NR 80/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w organizacji i funkcjonowaniu targowisk miejskich,
związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 1238, z 2020 r. poz. 568), w związku z § 9 ust. 6 i § 18
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) oraz uchwały Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia
19 czerwca 2002 r. w sprawie targowisk na terenie miasta Pabianic (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2002 r. Nr 189 poz. 2703, z 2008 r. Nr 288 poz. 2517, z 2010 r. Nr 334 poz. 2930, z 2017 r.
poz. 1468, 2420, 5376) zarządza się, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z wystąpieniem stanu epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się na okres od dnia
25 kwietnia 2020 r. do odwołania szczególne rozwiązania dotyczące organizacji
i funkcjonowania targowisk miejskich, określone niniejszym zarządzeniem.
§ 2. 1. W okresie, o którym mowa w § 1 targowisko jest czynne codziennie w godz. od
6.00 do 16.00.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Na targowisku dopuszcza się handel wyłącznie artykułami:
żywnościowymi;
chemiczno-sanitarnymi;
drogeryjnymi;
tekstylnymi;
obuwiem;
roślinami i kwiatami.

3. Osoby przebywające na targowisku zobowiązane są do przestrzegania przepisów
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697) oraz przepisów niniejszego zarządzenia,
w szczególności:
1) w tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby na jedno
miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych
targowisk oraz straganów;
2) osoby mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski
albo maseczki oraz używać rękawiczek jednorazowych; jeżeli miejsce prowadzenia
sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną, zakrywanie ust i
nosa przez sprzedawców może być realizowane przy pomocy przyłbicy;
3) na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami;
4) wyklucza się samoobsługową sprzedaż wyrobów piekarskich i cukierniczych;

5) sprzedawcy mają obowiązek przestrzegać określonych przepisami prawa wymagań
w zakresie ochrony przed mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności;
6) wszystkie produkty i towary podaje i pakuje sprzedający;
7) należy zachowywać bezpieczną odległość wynoszącą min. 2 metry w relacji klient –
klient oraz klient – sprzedawca, za wyjątkiem przekazania towaru i dokonywania
płatności;
8) wyklucza się możliwość przymierzania odzieży i obuwia na targowisku.
4. Sprzedawcy zobowiązani są stosować się do zaleceń zarządcy targowiska.
5. Każdy sprzedawca zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny i podjąć szczególne
środki ostrożności podczas prowadzonej działalności handlowej oraz złożyć zarządcy
targowiska oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Za nieprzestrzeganie przepisów zarządzenia grozi odpowiedzialność wynikająca
z art. 54 kodeksu wykroczeń.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały
Nr LX/619/02 Rady Miasta Pabianic z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie targowisk na
terenie miasta Pabianic (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 r. Nr 189 poz. 2703, z 2008 r.
Nr 288 poz. 2517, z 2010 r. Nr 334 poz. 2930, z 2017 r. poz. 1468, 2420, 5376).
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich
w Pabianicach.
§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono
moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej
sesji Rady.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 80/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Pabianice dnia ……………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko/dane firmy)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania
i stosowania zaleceń wynikających z decyzji Ministra Zdrowia oraz Państwowego
Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących zasad higieny oraz szczególnej ostrożności podczas
prowadzonej działalności handlowej na Targowisku Miejskim w Pabianicach.
Korzystając z terenu targowiska miejskiego zobowiązuję się:
1) myć ręce:
a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego
spożycia,
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f) po skorzystaniu z toalety,
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h) po jedzeniu, piciu, lub paleniu,
i) po każdym kontakcie z pieniędzmi;
2) stosować higienę kaszlu i oddychania;
3) bezwzględnie stosować się do wprowadzonych zasad bezpieczeństwa;
4) ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu
oddechowego;
5) zachować bezpieczną odległość wynoszącą min. 2 metry w relacji klient – klient oraz
klient – sprzedawca, za wyjątkiem przekazania towaru i dokonywania płatności;
6) przestrzegać bezwzględnie, żeby przy stanowisku handlowym przebywały
jednocześnie nie więcej niż 4 osoby, z zachowaniem odległości między nimi min.
2 metry;
7) przy stanowisku ustawić pojemnik z płynem dezynfekującym tak aby był dostępny dla
kupującego;
8) obsługując stanowisko handlowe używać rękawic ochronnych i maseczki ochronnej
na twarz lub przyłbicy gdy miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od
klientów dodatkową przesłoną ochronną;
9) działalność handlową prowadzić tylko i wyłącznie na stanowisku wyznaczonym mi
przez administratora targowiska.
………………………………………
(czytelny podpis)

Numer stanowiska handlowego przydzielonego przez Administratora targowiska: …………...

