
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOGUTY-PIANKI

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy!

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
z 2020 r. poz. 566), informuję co następuje:
1. Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w okresie od 

31  marca  2020  r.  do  odwołania  obowiązuje  całkowity  zakaz  prowadzenia
działalności  wszelkich placówek kulturalnych – w naszym przypadku dotyczy to
Gminnego Ośrodka Kultury i  Sportu wraz ze Świetlicą Wiejską w Tymiankach-
Okuniach, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszelkich boisk i placów zabaw.

2.  Na  podstawie  §  5  ww.  rozporządzenia  w  okresie  od  1  kwietnia  2020  r.  do  
11  kwietnia  2020  r.  obowiązuje  zakaz  przemieszczania  się  osób na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac 
w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, 
osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się 
pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie 
pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 
przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 
4)  sprawowania  lub  uczestniczenia  w  sprawowaniu  kultu  religijnego,  w  tym
czynności lub obrzędów religijnych. 

3. Na podstawie  § 18 ust.  1 ww. rozporządzenia w okresie od  31 marca 2020 r.  do
odwołania w  przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie
mogą się  poruszać osoby w odległości  nie mniejszej  niż  2 m od siebie,  chyba że
zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: 
a) dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, 
b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia  specjalnego,  lub  osobą,  która  ze  względu  na  stan  zdrowia  nie  może
poruszać się samodzielnie.

4. Na podstawie  § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do  
11  kwietnia  2020 r.  przemieszczanie  się  osoby  do ukończenia  18 roku życia  jest
możliwe  wyłącznie  pod  opieką  osoby  sprawującej  władzę  rodzicielską,  opiekuna
prawnego albo innej osoby dorosłej. 

Wójt Gminy Boguty-Pianki
Jędrzej Michał Drewnowski


