
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy Stanisławów zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) oraz art 207§2 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) - zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.   Budynek Urzędu Gminy Stanisławów zostaje otwarty dla bezpośredniej obsługi interesantów 
w sprawach zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Interesanci będą obsługiwani na parterze 
budynku Urzędu Gminy w tymczasowym biurze obsługi interesanta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
w pokojach. 

2. W tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać tylko 1 osoba nie licząc osób 
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 

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

1) rejestracji stanu cywilnego, 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

3) pomocy społecznej, 

4) świadczenia usług komunalnych, 

5) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

6) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

7) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, 

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r. poz. 283, 284, 322, 
471), 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 i 471), 

9) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym, drogi publicznej, 
lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej,  udostępnienia 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcie pasa drogowego drogi publicznej 
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 i 471). 

4. Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy funkcjonuje skrzynka podawcza, do której można składać 
podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Gminy. 

5. Zaleca się załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną: poprzez platformę elektroniczną ePUAP, 
pocztą mailową lub telefonicznie. 

6. w sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się 
na wizytę telefonicznie lub mailowo, 

7. Interesanci wchodzący do Urzędu Gminy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa: maseczką, przyłbicą, 
kaskiem, odzieżą lub jej częścią oraz do dezynfekcji rąk, 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
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§ 3.  Traci moc zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 maja 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. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

§ 5.  Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Stanisławów.  

 
  
 

Wójt Gminy Stanisławów 
 
 

Kinga Anna Sosińska 
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