UCHWAŁA NR XXV/120/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego, placów
zabaw i siłowni plenerowych
Na podstawie art. art. 41 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.374 z dnia 7 marca 2020 r.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się:
1. Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia
czasowego Targowiska Miejskiego w Chojnowie.
2. Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego
zamknięcia placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie Miasta Chojnowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/120/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących czasowego zamknięcia Targowiska Miejskiego, placów
zabaw i siłowni plenerowych
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
miasta

oraz

osób

przebywajacych

czasowo

na

terenie

Miasta,

Burmistrz

w

oparciu

o ustawę z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, zdecydował o: zamknięciu czasowym targowiska miejskiego oraz o czasowym zamknięciu
placów zabaw i siłowni plenerowych.

Rada Miasta zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustala zasady i tryb

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dlatego zatwierdza podjęte przez
Burmistrza Miasta Chojnowa decyzje.
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