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Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  

bbilinska@pleszew.pl 

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 

5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 28 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.), w związku  

z przekazaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew informacją dotyczącą zamiaru 

zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21 października 2020 r. w godz. 08.00-

18:00 przy markecie Dino ul. Koźmińska 2B w Pleszewie z przejściem do Stacji Paliw BP 

przy ul. Pleszewskiej 4, Brzezie opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń 

dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym 

mieście.   

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator 

oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej 

rozporządzenia z dnia 9 października 2020 r. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników w przypadku obszaru żółtego nie może być 

większa niż 25 osób, natomiast w myśl § 28 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są 

do zachowania wymaganej odległości 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, 

zgodnie z przepisami § 27 ust. 1.  

Zaleca się także śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronach 

internetowych instytucji rządowych, a także aktualizacji podstaw prawnych, a w przypadku 

ich zmian należy stosować się do aktualnie obowiązujących (na dzień ww. zgromadzenia) 

ograniczeń, zakazów i nakazów. 
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