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Szanowny Pan 

Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o kontynuowanie cyklicznej akcji „Uprzątnij swój strych" w okresie zimowym 

w wyznaczonym przez Pana miejscu np.: mała hala MOSiR lub inne odpowiednie do tego 

przedsięwzięć miejsce. W okresie zimowym ze względu na potrzebę poniesienia kosztów 

najmu hali, opłat pracowników do obsługi czy sprzątania proponuję rozważyć pobieranie 

symbolicznej opłaty za wystawianie towarów np.: 5 zł oraz wprowadzenie określonych 

wymiarów miejsca przypadającego na jedną sprzedającą osobę. 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28 listopada w sprawie organizacji akcji 
..Uprzątnij swój strych" w okresie zimowym informuję, że: 

- akcja „Uprzątnij swój strych" organizowana jest na miejskim targowisku przy 
ulicy Aleksandrowskiej w okresie kwiecień - październik w każdą ostatnią niedzielę miesiąca 
ze względu na umożliwiające handel wy stawcom warunki atmosferyczne. 

- organizacja tego wydarzenia w zamkniętym pomieszczeniu na terenie ośrodka 
MOSiR jest niemożliwa ze względu na często organizowane tam weekendowe wydarzenia 
sportowe, co mogłoby rodzić nakładanie się wydarzeń danej niedzieli i akcja musiałaby być 
odwoływana, co byłoby niekorzystne i zaburzało jej cykliczność. 

- kolejnym powodem jaki uniemożliwia organizację tej akcji w zamkniętym 
pomieszczeniu jest to, że to wydarzenie od samego początku było skierowane do wszystkich 
mieszkańców Zgierza i okolic chcących sprzedać swoje niepotrzebne zalegające w domach, 
piwnicach, garażach rzeczy i nie ogranicza asortymentu sprzedawanego na targowisku, 
bardzo duża liczba wystawców posiada na sprzedaż duże maszyny, narzędzia, sprzęty 
i prowadzą sprzedaż z przyczepek. busów oraz swoich samochodów, co przenosząc akcję do 
zamkniętego pomieszczenia uniemożliwiłoby udział tych osób w akcji. 
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