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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

W KONINIE 
 
Telefony: 

- informacja o numerach wewnętrznych 

 

6324390 52 

ul. Staszica 16  

62-500 Konin  

skr. pocztowa 28 Konin 1   

www.psse-konin.pl 

- PPIS w Koninie 632439052 

- faks 632464950 

- e-mail                      psse.konin@pis.gov.pl 

- numer NIP 

- REGON 

6651743952 

000778188-00024 

- Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Żywności  

i Żywienia  

 ul. Noskowskiego 4 

632464973 

632464979 

632464980 

oryginał/kopia 

ON.HŻ-073-8-7/20 Konin, dnia 25 marca 2020 r. 

 
Urząd Miejski w Golinie 

ul. Nowa 1 

62-590 Golina 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w związku z występująca w Polsce 

sytuacją epidemiczną, wynikającą z zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2 oraz związaną  

z tym decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego podjętą  

w dniu 24 marca 2020 r.   

nakazuje 

bezwzględne wprowadzenie zakazu sprzedaży żywności ze wszystkich miejsc sprzedaży 

prowadzonej z punktów otwartych (stragany, kramy, stoiska na wolnej przestrzeni), 

zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do prowadzenia ww. działalności na terenie 

gminy Golina z dniem 28 marca 2020 r. do odwołania.  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 18 marca 2020 r., znak ON.HŻ-4110-18-1-7/20 organ poinformował Urząd 

Miejski w Golinie, jako jednostkę odpowiedzialną za organizację miejsc sprzedaży towarów, w tym 

żywności wprowadzanej do obrotu z otwartych punktów, o zaleceniu dotyczącym unieruchomienia 

obiektów prowadzących sprzedaż żywności ze straganów i otwartych stoisk. Zalecenie 

bezpośrednio wynikało z ogłoszonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego.  

Obecnie następuje wzrost zachorowań spowodowanych SARS CoV-2, co powoduje nakładanie 

dalszych obostrzeń mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażenia. Jednym ze środków 

prewencyjnych ustanowionych na terenie województwa wielkopolskiego jest wprowadzenie przez 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zakazu prowadzenia 

działalności, o której mowa powyżej.   

http://pssekonin.pis.gov.pl/
mailto:psse.konin@pis.gov.pl
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Powyższy zakaz handlu w dalszym ciągu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze 

zamkniętej tj. budynków stałych (w tym zlokalizowanych na targowiskach), dla których 

sprzedawcy przyjęli szczególne procedury ostrożności w zakresie ochrony własnej i klientów przed 

możliwością zarażenia się wirusem.  

Termin wprowadzenia zakazu tj. do dnia 28 marca 2020 r. ma na celu umożliwienie 

przedsiębiorcom i innym podmiotom, wyprzedanie towarów łatwo psujących się, co umożliwi 

zmniejszenie ich strat finansowych. Z dniem 28 marca 2020 r. zakaz musi być przestrzegany. 

Zakaz, o którym mowa w niniejszym piśmie obowiązuje bezwzględnie do odwołania.  

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat (ePUAP)  

2. ON.HŻ      

K.B.                                                        
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