
KOMUNIKAT  
 

Od soboty 17.10.2020 r powiat strzyżowski znajduje się w czerwonej strefie obostrzeń związanych z pandemią 

SARS-CoV-2.  Zobowiązani jesteśmy do zachowania obowiązujących zasad i ograniczeń m.in. obowiązek zasłaniania 

ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz limity osobowe obowiązujące w gastronomii, siłowniach, kinach, kościołach 

czy transporcie zbiorowym.  

Szczegółowe zasady obowiązujące w powiecie strzyżowskim objętym czerwoną strefą obostrzeń związanych z 

koronawirusem: 

Strefa czerwona: 

 ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni 

do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;  

 od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne); 

 podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,  

 w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób; 

 w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć 

praktycznych). 

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej: 

 lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  

wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos; 

 ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. 

liczby wszystkich miejsc; 

 wydarzenia sportowe bez udziału publiczności; 

 w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność; 

 zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-

covid-19 

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Frysztak oraz dokonywanie  wpłat 

z tytułu rat podatku oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.   

Przypominamy niezbędne numery telefonów oraz numery kont do przelewów do urzędu:  

Tel. /fax. 17- 27 77 110  17- 27 77 920,  e-mail: ug@frysztak.pl,  

 adres skrytki ePUAP: /7jq3nk40a7/SkrytkaESP 

 

Rachunki bankowe Gminy Frysztak: 

1. Podstawowy rachunek dochodów budżetu Gminy  09 9168 1027 5505 8519 2000 0001 

2. Dla podatków i opłat lokalnych są indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego podatnika dostępne 

na nakazach podatkowych 

3. Dla opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są indywidualne numery rachunków bankowych 

dostępne na zawiadomieniach o wysokości opłaty 

4. Sumy depozytowe (między innymi wadia przetargowe) 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005 

                      

    

 Z up. Wójta Gminy Frysztak 

    

  Halina Kolanko  

  Sekretarz Gminy
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