
ZARZĄDZENIE NR SG.120.28.2020 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 
oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 i 1797) zarządzam, co 
następuje:

§1 .1 . Wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach, zwany dalej „Urzędem" podlega do 
odwołania ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę 
interesantów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W bezpośredniej obsłudze interesantów wykonywane są przez Urząd zadania niezbędne do zapewnienia 
pomocy obywatelom, w szczególności zakresie spraw:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) ochrony środowiska, w tym dotyczących:

a) spraw z zakresu 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 z późn. zm),

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

4) 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 zajęcia pasa drogowego drogi publicznej 
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących 
infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa wart. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm);

5) planowania i zagospodarowania przestrzennego.

3. Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej ustalony telefonicznie 
z pracownikiem załatwiającym sprawę. Wykaz numerów telefonów do kontaktu w poszczególnych komórkach 
Urzędu dostępny jest na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl.

§2. 1. Zaleca się aby wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu składać za pośrednictwem elektronicznej 
skrzynki podawczej e-PUAP, poprzez e-maila, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

2. Dostarczając dokumenty osobiście do Urzędu zaleca się korzystanie z ustawionej w tym celu skrzynki 
podawczej przed wejściem do Urzędu (od strony ulicy Myśliwca). Dokumenty umieszczane w skrzynce powinny 
być spakowane w kopertę lub w inny sposób zabezpieczone przed rozkompletowaniem.

3. Taka forma składania dokumentów nie pozwala na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji.

4. Skrzynka nie jest przeznaczona na dokumenty wymagające potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. 
Prosimy o wrzucanie korespondencji w sposób uniemożliwiający jej rozkompletowanie.

5. Skrzynka podawcza dostępna jest całodobowo i jest opróżniana codziennie od poniedziałku do piątku 
o godzinie 15:30. Dokumenty wyjęte ze skrzynki otrzymują datę wpływu wg dnia, w którym zostały wyjęte.

§ 3. 1. Wejście do budynku Urzędu odbywa się tylko wejściem bocznym od strony ulicy Myśliwca.
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2. Poruszanie się po budynku Urzędu jest ograniczone i koordynowane przez pracownika Urzędu. W jednym 
pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób 
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

3. Interesanci po wejściu do Urzędu zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu 
oraz do zakrywania ust i nosa.

4. Pracownik koordynujący poruszanie się po Urzędzie zobowiązany jest wpisać dane osób wchodzących do 
Urzędu w rejestrze.

§ 4. 1. Nakazuje się pracownikom Urzędu zakrywanie ust i nosa w sytuacji bezpośredniego kontaktu 
z interesantem a także podczas przemieszczania się w budynku Urzędu.

2. Załatwianie przez pracowników interesantów odbywa się dodatkowo za zamontowaną osłoną z plexi.

3. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu dezynfekującego przed oraz po każdorazowej wizycie 
interesanta, w szczególności dezynfekowania rąk oraz sprzętu dotykanego przez interesanta.

§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do ograniczenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy sobą 
w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych na terenie Urzędu.

§ 6. Zobowiązuję pracowników Urzędu do bezwzględnego stosowania zapisów zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§8. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.233.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2020r. w sprawie 
organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w okresie stanu epidemii.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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