ZARZĄDZENIE NR B.0050.171.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie organizacji handlu w dniach od 27 października do 02 listopada na terenie Bierunia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.).
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1.Wprowadzić w dniach od 27 października do 02 listopada przepisy organizacyjne na terenie Miasta
Bierunia: I - obręb domu przedpogrzebowego i cmentarza przy ul. Krakowskiej, II - obręb cmentarza komunalnego
przy ul. Soleckiej
polegające na :
I. Obręb domu przedpogrzebowego i cmentarza przy ul. Krakowskiej
1) Zakazie ustawiania elementów konstrukcji punktów handlowych oraz prowadzenia działalności
handlowej wzdłuż ulic: Chemików, Zdrowia, Bojszowskiej, Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania drogi
powiatowej ul. Chemików do Rynku), parkingu za domem przedpogrzebowym, na parkingu przed restauracją
"Stylowa". Zakaz dotyczy jezdni i chodników wymienionych ulic.
2) Udzieleniu zezwolenia na prowadzenie handlu akcesoriami cmentarnymi (kwiaty, znicze, stroiki) na placu
przy domu przedpogrzebowym przy ul. Krakowskiej w Bieruniu, zgodnie ze wskazaniem administratora.
Udzieleniu
zezwolenia
na
prowadzenie
handlu
pozostałymi
artykułami
na
ul. Staromłyńskiej.
3) Wprowadzeniu zakazu mocowania stałego elementów
za pomocą kotew uszkadzających nawierzchnię chodników i jezdni.

straganów,

pawilonów

handlowych

4) Ustaleniu miejsc do parkowania samochodów: parking za domem przedpogrzebowym, parking przed
restauracją "Stylowa".
5) Dopuszczeniu handlu na parkingu za domem przedpogrzebowym przy ul. Chemików podmiotom
posiadającym aktualnie obowiązującą długoterminową umowę dzierżawy.
II. Obręb cmentarza komunalnego przy ul.Soleckiej
1) Zakazie ustawiania elementów konstrukcji punktów handlowych oraz prowadzenia działalności
handlowej wzdłuż ulicy Soleckiej oraz na parkingu. Zakaz dotyczy jezdni i chodników wyżej
wymienionej ulicy.
2) Udzieleniu zezwolenia na prowadzenie handlu akcesoriami cmentarnymi (kwiaty, znicze, stroiki)
na placu przy domu przedpogrzebowym przy ul. Soleckiej, zgodnie ze wskazaniem administratora.
3) Wprowadzeniu zakazu mocowania stałego elementów
za pomocą kotew uszkadzających nawierzchnię chodników i jezdni.

straganów,

pawilonów

handlowych

4) Ustaleniu miejsc do parkowania samochodów: parking przy ul. Soleckiej, pobocza ulicy Soleckiej.
5) Dopuszczeniu handlu na parkingu przy ul. Soleckiej podmiotom posiadającym aktualnie obowiązującą
długoterminową umowę dzierżawy.
§ 2.Wykonanie
Komunalnej.

i aktualizację

treści

zarządzenia

powierzyć

Inspektorowi

Wydziału

Gospodarki

§ 3.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzyć Komendantowi Straży Miejskiej oraz Naczelnikowi
Wydziału Gospodarki Komunalnej, każdemu w zakresie praw i obowiązków.
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§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeń na terenie Bierunia.
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