
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 

interesantów 

Na podstawie § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
poz. 697) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Budynek Urzędu Gminy jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów z wyłączeniem obsługi 
interesantów w sprawach o charakterze publicznym polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych 
do zapewnienia pomocy obywatelom.  

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 zalicza się sprawy z zakresu: 

1) rejestracji stanu cywilnego; 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

3) pomocy społecznej; 

4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

7) świadczenia usług komunalnych; 

8) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. 

3. Podstawową formą kontaktu z interesantami jest forma korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz 
telefoniczna. 

4. Wejście do Urzędu Gminy możliwe jest tylko w sprawach określonych w ust.2 i wyłącznie po uprzednim 
umówieniu telefonicznym wizyty. 

5. Interesanci wchodzący do Urzędu Gminy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką albo odzieżą 
lub jej częścią oraz do dezynfekcji rąk. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020 roku.  

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na 
tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Stanisławów. 

 
  
 

Wójt Gminy Stanisławów 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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