
ZARZĄDZENIE NR 61/VIII/2020 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

   z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie: uchylenia całkowitego  zakazu handlu na Targowisku Miejskim przy  

                       ul. Piłsudskiego 14 w Milanówku. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

Z dniem 1 maja 2020 r. wprowadzam poniższe zasady korzystania z Targowiska do czasu 

odwołania: 

1) otwarta zostaje tylko jedna brama od ul. Piłsudskiego; 

2) w związku z koniecznością zachowania odstępu, miejsce wskazuje Administrator (po 

wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia od Sprzedającego), niekoniecznie będzie to 

dotychczas zajmowane stanowisko; 

3) przy wejściu na teren Targowiska obowiązuje ruch wahadłowy Kupujących; 

4) jednocześnie na terenie Targowiska Miejskiego może przebywać maksymalnie 80 

osób, zachowując odstęp min. 1,5 m; 

5) na terenie Targowiska obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek zarówno 

przez  kupujących jak i sprzedających; 

6) Sprzedający mają obowiązek posiadania płynu dezynfekującego do użytku klientów; 

7) na czas zagrożenia epidemicznego zmianie ulegają godziny otwarcia targowiska  

tj. w tygodniu w godzinach 7:30 - 17 00, w sobotę  7:30 – 14:00; 

8) w dni powszednie (pn. – pt.) obowiązują godziny dostępne dla osób 65+   

(10.00 - 12.00); 

9) w soboty handel odbywa się wyłącznie na ogrodzonym terenie Targowiska 

Miejskiego. Nie będzie prowadzona sprzedaż na ul. Krzywej i Piłsudskiego.  

§ 2. 

Przywracam pełną opłatę za dzierżawę z dniem wznowienia handlu na targowisku tj. z dniem 

1 maja 2020 r. 

§ 3. 

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym  

o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze 

nagany, zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16788218_art(54)_1?pit=2020-04-20
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16788218_art(54)_2?pit=2020-04-20


§ 4.  

Wykonanie Zarządzenie powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                    /-/ 

                                                                                                       Piotr Remiszewski 

 


