
ZARZĄDZENIE NR 227/2020 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie otwarcia Targowiska w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 poz. 713), w związku z art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1.
Z dniem 13 maja 2020 r. otwiera się targowisko zlokalizowane w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Ciechanowskiej.

§2.
Wszyscy klienci i sprzedający będą zobowiązani do zachowania specjalnych środków bezpieczeństwa 
wynikających z aktualnej sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.

ZASADY DLA KUPUJĄCYCH:
1) Prosimy o stosowanie się do poleceń osób zarządzających targowiskiem.

2) Maksymalna ilość klientów: na 1 punkt handlowy może przypadać maksymalnie 3 klientów. 
PRZYKŁAD: jeśli na targowisku jest 10 punktów handlowych, to na jego terenie może przebywać 
w jednym momencie maksymalnie 30 klientów.

3) Bezpośrednio przy stoisku może znajdować się tylko jeden kupujący.

4) Towar podaje klientowi sprzedawca.

5) Należy obowiązkowo stosować rękawiczki ochronne oraz maseczki zakrywające usta i nos.

6) Zachować bezpieczną odległość klient - klient, klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca 
(min. 2 metry).

ZASADY DLA SPRZEDAJĄCYCH:
1) Prosimy o stosowanie się do poleceń osób zarządzających targowiskiem.

2) Warunkiem udostępnienia stanowiska handlowego jest posiadanie przez sprzedającego 
odpowiedniej ilości: rękawiczek jednorazowych, maseczek do zakrycia ust i nosa dla sprzedających 
oraz środka dezynfekującego. Do okazania przy pobieraniu opłaty.

3) Sprzedawca przez cały czas pobytu na terenie targowiska musi stosować maseczkę zakrywającą 
usta i nos.

4) Obowiązuje zasada: towar podaje sprzedawca.

5) Obowiązkowe zachowanie odległości klient-sprzedawca- min. 2m.

6) Sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość miedzy klientami przy jego 
stanowisku sprzedaży wynosiła nie mniej niż 2 m.

7) Sprzedawca zapewnia środek do dezynfekcji przy każdym stanowisku.

8) Sprzedawca obowiązany jest dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.



9) Opuszczając targowisko Sprzedający zobowiązuje się nie pozostawiać na terenie targowiska 
odpadów.

§3.
Traci moc Zarządzenie Nr 215/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia 
Targowiska w Makowie Mazowieckim.

§4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządcy Targowiska.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


