ZARZĄDZENIE NR BM.120.62.2020
BURMISTRZA SĘDZISZOWA
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr BM.120.60.2020 Burmistrza Sędziszowa z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie okresowej zmiany organizacji targowiska miejskiego w Sędziszowie
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) wobec treści Uchwały Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany opłaty targowej na czas epidemii oraz 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. 2020 r. poz. 374 ze zm.) i w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) zarządzam, jak niżej:
§ 1. W § 1. ust 1. pkt. 1) zapis „Os. Na Skarpie działki nr 182 i 174/3 zgodnie z Załącznikiem Nr 1" zastępuje
się zapisem „Os. Na Skarpie działki nr 182 i 174/3 i pasaż przy dojeździe do Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie, ul. Leśna - część działki 168/17 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia".
Pozostałe zapisy ust. 1) pozostają bez zmian.
§ 2. § 1. ust. 2. tiret pierwszy otrzymuje nowe brzmienie „- pkt 1) czynne jest od poniedziałku do soboty
w godz. 7.30 - 13.00. Wjazd na targowisko od godziny 6.45,”.
§ 3. W § 1. ust. 4. wyrażenie „36 stałych stanowisk” zastępuje się wyrażeniem „51 stałych stanowisk”
pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 4. W § 1. ust. 10. tiret pierwszy liczbę „144” zastępuje się liczbą „204”. Pozostałe zapisy pozostają bez
zmian.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje wyłącznie do czasu zniesienia stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do odwołania ograniczeń w zakresie handlu na targowiskach.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BM.120.62.2020
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 4 maja 2020 r.
Schemat rozmieszczenia stanowisk handlowych - plac 1
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