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OJMC ae, 
w jakim terminie przewidziane jest wznowienie Akcji „Uprzątnij swój strych" na 
targowisku przy ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu? 
Czy istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości Akcji „Uprzątnij swój strych" do 
dwóch niedziel miesięcznie np. drugiej i ostatniej niedzieli miesiąca? 
Jeżeli jest taka możliwość to prosiłabym o wdrożenie w jak najszybszym czasie, 
ponieważ Akcja „Uprzątnij swój strych" cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców i wielokrotnie na różnych forach były prośby o zwiększenie 
częstotliwości. 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 0«2/ czerwca 2020 roku 
WP.0003. .2020 

Pani Dominika Antczak 
Radna Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na zapytanie w sprawie wznowienia akcji „Uprzątnij swój strych" 
na targowisku przy ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu oraz możliwości zwiększenia jej częstotliwości 
do dwóch niedziel w miesiącu, zdając sobie doskonale sprawę z atrakcyjności tej akcji, uprzejmie 
informuję, że: 

1. organizacja kolejnej edycji akcji „Uprzątnij swój strych" odbywającej się dotychczas 
w okresie letnio - jesiennym na Targowisku Miejskim „Mój rynek", ze względu na trwający 
stan epidemii, na ten moment została zawieszona, 

2. decyzja taka wynika również z faktu, że akcja w sprawie, której składa Pani zapytanie nie 
była w swoich założeniach i nadal taka pozostaje, akcją typowo handlową, w rozumieniu 
działalności gospodarczej, tak więc wobec wydarzenia „Uprzątnij swój strych" należy 
stosować przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), które jednoznacznie wskazują ograniczenia do nie 
więcej niż 150 uczestników wydarzeń, 

3. w przypadku, gdy liczba zachorowań osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, 
przynajmniej w województwie łódzkim, zacznie widocznie zmniejszać się i tym samym 
zwiększy się bezpieczeństwo zarówno osób sprzedających jak i kupujących, organizacja 
ww. akcji zostanie wznowiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym Mieszkańcy 
zostaną natychmiast poinformowani. 
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