UCHWAŁA NR 515/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zasad prowadzenia sprzedaży na terenie Miasta Płocka w czasie trwania pandemii SARSCov-2
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) Rada Miasta Płocka uchwala co
następuje:
§ 1. W czasie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z
zakażeniami
wirusem
SAR-Cov-2
wprowadzonego
rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 491), wprowadza się na terenie Miasta Płocka zakaz sprzedaży
poza miejscami wyznaczonymi.
§ 2. Za miejsca wyznaczone do sprzedaży, o których mowa w § 1 uważa się obiekty spełniające następujące
wymogi techniczno-sanitarne:
1. plac targowy powinien być utwardzony, odpowiednio wyprofilowany dla umożliwienia odpływu wód
opadowych;
2. utwardzone dojścia i dojazdy do targowiska;
3. oświetlony;
4. podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (łazienki sanitarne) i elektroenergetycznej;
5. wyznaczone i urządzone miejsce do gromadzenia odpadów z uwzględnieniem ich segregacji;
6. pomieszczenie porządkowe na sprzęt i środki do utrzymania czystości;
7. dostęp do płynów dezynfekcyjnych.
§ 3. Zasady prowadzenia sprzedaży określone w § 1 i 2 nie dotyczą:
a) sprzedaży w pasach drogowych przy cmentarzach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych
akcesoriów nagrobkowych;
b) w miejscach imprez organizowanych przez Urząd Miasta Płocka i jednostki organizacyjne Gminy-Miasta
Płocka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w czasie trwania epidemii nie dłużej niż do
31.XII.2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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