
ZARZĄDZENIE NR 63/20 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia czasowych miejsc handlu obwoźnego. 

Na podstawie art. 31 oraz art 41 ust. 2 ustawy z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019 poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku z przedłużającą się epidemią oraz rozprzestrzenianiem koronawirusa COVID-19 wyznacza 
się miejsca handlu obwoźnego na terenie Gminy Gniew z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 
minimalizujących możliwość zarażenia. 

§ 2. Dopuszcza się handel obwoźny jedynie w wyznaczonych miejscach  zaznaczonych na planie  
graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Chęć korzystania z wyznaczonego miejsca handlu należy zgłaszać do Inwest-Kom sp. z o.o. w Gniewie 
w godzinach pracy spółki do piątku włącznie poprzedzającego dzień handlowy – to jest sobotę. 

§ 4. Osoby uczestniczące w transakcjach w ramach handlu obwoźnego obowiązują wszystkie obostrzenia 
i zalecenia obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynikające z trwającej epidemii w szczególności, 
w tym: 

1) osoba wykonując handel w miejscu wyznaczonym zobowiązana jest do bezpłatnego udostępnienia  płynu 
dezynfekcyjnego dla klientów, 

2) obowiązkowe jest stosowanie maseczek ochronnych lub innych okryć zakrywających nos i usta, jak 
również rękawiczek jednorazowych, 

3) bezwzględnie należy zachować bezpieczny odstęp min. 2 m pomiędzy klientami oraz w trakcie sprzedaży, 

4) przed stoiskiem ustawiona zostanie barierka wyznaczająca miejsce dla kupującego, 

5) towar podaje tylko sprzedający. 

§ 5. Opłaty targowa naliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr XV/97/19 z dnia 
30 października 2019r. oraz XVI/112/19 z dnia 27 listopada 2019r. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania. 

 

  
 

Zastępca Burmistrza 
 
 

Joanna Kamińska 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/20 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

Załącznik graficzny czasowych miejsc handlu obwoźnego. 
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