
ZARZĄDZENIE NR 559/202 1

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 22 marca?O?I r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadańprzezUrząd, Gminy Zapolice

Napodstawie art,3l i art.33 ust.3 ustawy zdnta8 marca 1990r. o samorządziegminnym

(t" j" Dz. U. z 2020 r" poz. 713 z póżn. zm.), w związku z § 2l rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia l9 marca 2021 r. w sprar,vie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazow i zakazow

w związku z wystąpierriem stanu epidemii (Dz.U. poz, 512) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od 22 marca 202I r. do 9 kwietnla 202I r. wykonywanle zadan przęz

IJrząd Gminy Zapolice, z\Ą,any dalej ,.Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wyko-

nywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Dopuszczalnaliczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym

pomieszczeniu nie moze być większa niz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłącze-

niem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukoriczenia 13, roku zycia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. osoby z orzeczęniem o stopniu niepełno-

sprarł,ności. osoby z orzęczęniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, ktora zę wzglę-

du na stan zdrowia nie moze poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w utzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby. w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

§ 2. 1. Do zadań, o których mowa w § 1 ust, l zarządzenta, zalicza się w szczególności

sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cyrł,ilnego;

ż) ewidencji ludrrości i dowodórł, osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komrrnalnych;

5 ) budownictwa oraz planow ania i zagospodarowa nia przesttzenne go ;

6) ochrony środowiska;

7) przebrrdowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym

drogi ptrblicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi

publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz

zajęcia pasa drogowego drogi publicznej lł,celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomuni-



kacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infiastruktury telekomunikacyjnej,

o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.

z2020 t. poz. 470, 47I, 1087 i 2338 oraz z2021 r. poz, 54).

2, Zadania określone w ust.l realizowane sąprzezpracowników merytory cznych Urzędu.

Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółow

dostarczenia albo odbioru dokumentacj i.

3. Obsługa zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom odbywa się w po-

mieszczeniu, w którym pracę wykonuje właściwy pracol,vnik merytoryczny, na zasadach wska-

zanychw § 1 ust.2t3 zarządzenia, agdyto nie jest konieczne*wpunkcie przyjęc interesantów

stworzonym na pallerze budynku Urzędu.

4. Pracownik merytoryczny, po zakończeniu obsługi obywatela . każdorazowo dba o to.

aby opuścił on budynek Urzędu.

§ 3. Preferowaną formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Zapolicejest kontakt:

1) telefoniczny (43) 823-19-82;

2) elektrorriczny, w tym poprzez:

a) ePUAP : l ugzapolice/skrytka,

b) mailowy : urzad@zapo lice.pl.

§ 4, Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, które nie wymagają osobistego stawien-

nictwa, mozna składać równiez:

1 ) elektroni cznię - ePUAP : /ugzapolice/skrytka;

2) za pośrednictwem operatora pocztowego;

3) poprzez umieszczenie ich w urnie ustawionej przy wejściu głównym do budynku Urzędrr

(od strony parkingu z nawierzchnią asfaltową) - w godzinach pracy Urzędu.

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia polł'ierza się kierownikom i pracol,vnikom referatów

Urzędu, atakże samodzielnym stanow,iskonr prac), rv Urzędzie.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierorł,nikom referatów Urzędrr.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 54212021 Wójta Gminy Zapolice z dnja 1 nlarca 20żI r,

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przęz lJrząd Gminy Zapolice (zm. zarządzeniem

nr 548lżOż1 Wójta Gminy Zapoltce z dnta 11 marca 202I r.).

§ 7. Zarządzenie wchodziw życte z dniem podpisania.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej |JrzędLr Gminy

Zapolice i stronie internetowej Urzędu, atakże rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu i na

drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.
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