
WOJT GMINY
47-480 Pietrowic kie

000543870

ZARZADZENTE NR OP.0050, 10.2020

W6jta Gminy Pietrowice Wielkie
z dni. 22 maja 2020 roku

Na podstau/ie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z
20L9 t. poz. 506 z p6in. zm.) oraz $ 12 ust. 4 rozporr?dzenia Rady Ministr6w z dnia 16 maja
2020 r. w spmwie ustanowienia okreSlonych ograniczeri, nakaz6w i zakaz6w w zwiqzkn z
wystqpieniem stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r., poz. 878) w celu zapobiegania oraz zwalczuia
zakazenia wirusem SARS-CoV-2

zarredzam, co D.sttpujei

$1.
l. Z,arz4dzeie okreSla zasady przyjmowania ston i klient6w w Urzgdzie Cminy Pietrowice

Wielkie.
2. lle}J.ot w T,arz4dzeniujesi mowa o:

l) UrzQdzie - nale2y przez to rozumiei Uz4d Gminy Pietrowice Wielkie,
2) W6jcie nale2y przez to rozumiea W6jta Cminy Piarowice Wielkie,
3) Sekretarzu - nalezy przez to rozumiei Seketarza Gminy Pietrowice Wielkie,
4) stronie - nalezy przez to rozumiei stron)' poslqpo\r'an pro*'adzonych w Urzgdzie, kontra-

hent6w Pietrowice Wielkie oraz inne osoby, kt6re zalarwiajq sprawy Urzgdzie.

$2.
1. Do odwolania ogmnicza si9 bezpoSrcdnic przyjmowanie stron w Urz9dzie, poza nastgpuj4-

cymi sprawami:
l) rejcstracji slanu cywilnego,
2) ewidencji ludno3ci i dowodou osobislych,
3) pomocy spolecznej,
4) ochrony Srodowiska,
5) zezwolcnia na usunigcic drzcw lub krzcwriw,
6) dokonywania wplat w kasie UrzQdu,
7) z przebudowq lub rcrnontom infraslruktury tclokomunikacyjnej istniejqcej w pasie drogo-

wlrn drogr publicznej, lokalizowania infiastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogo-
wym drogi publicznej, udostqpnicnia przcdsiqbiorcy telekomunikacyjnemu kanalu techno-
logicznego onz z,ajgcia pasa drogowego drogi publiczncj w celu umieszczcnia w nim in-
frastruktury tclckomunikacyjnej lub prowadzenia rob6t w tym pasie dotyczqcych infra-
struktury telekornunikacyjncj, o klorych mowa w art.38 - 40 ustawy z dnia 2l marca 1985
r. o drogach publicznych,

8) Swiadczenia uslug komunalnych.
2. W sprawach innych ni2 wymienione w ust. I strony mog4 zostad przyjqte w LJrzqdzie po

uzgodnieniu z wla(ciwyrn pracownikicm, dokonanym telelbnicznie lub pocztq elektroniczna
na adres poczt@pietrowicewielkie.conr.pl i za zgodq W6jta luh Sckretarza.

Sronn I / l

w sprawic orga izacji pracy i zasad przyjmowania stron i innych os6b

w Urzgdzie Gminl l'ielrowice Wielkie

$3.
l. Ustala si9 naslqpujqce godziny przyjmowania stron iinnych os6b:

1) w poniedzialki - od godz. 8.00 do godz. 16.30,
2) od wtorku do czwartku - od godz. 8.00 do godz. 15.00,
3) w piqtki - od godz. 8.00 do godz. 13.30.
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2. Stony i inne osoby s4 przyjmowane wyznaczonych do tego pomieszczeniach UrzQdu, tojest:
1) tymczaso*ym biurze obslugi na parterze,

2) sali rady na I piglrze,
3) wyznaczonych biurach Urzqdu.

3. Ustala sig naslgpuj4ce pobytu sfony i innych os6b w Urzgdzie:
l) osoby przebl.waj4ce w Urzgdzie, s4 zobowi4zane do:

a) zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie w)T nogami dotycz4-

cymi os6b przebywajqcych w miejscach og6lnodostQpny,

b) dezynfekcii dloni,
2) strony i inne osoby mogq zalatwia6 spmwyjedynie w pomieszczeniach wskazanych w ust.

)
3) w pomieszczeniach wskazanych w ust. 2 poza pracorrnikiem UrzQdu mo2e przebl'wai jed-

noczesnie tylko jedna osoba,
4) W6jt lub Seketarz w uzasadnionych przypadkach mog4 zezwolii na zalatwienie sprawy

przez strong w innym pomieszczeqiu niz wskazane w usl. 2 z zachowaniem \rlmogu
okrcSlonego w pll 3,

5) osoby oczekuj4ce na wejicie do pomieszczen, o ktorych mowa w ust. 2 pzeb)'wajq na ko-
r,.tarzu w *yznaczonych do tego miejscach w odlegloSci nie mniejszej niz 1,5 m od innych
os6b.

s4.
l. Ograniczenia, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 3 nie obejmujq pracownik6w Urzgdu.
2. Pracownicy UrzQdu sq zobowiqzani do:

1) dezynfekcji dloni bezpoSrednio po przybyciu do siedziby Urzqdu,
2) u2),\rania maski, maseczki lub przylbicy w takcie wykonywania czynno6ci sluzbowych

poza siedzibq Urzqdu.

ss.
Zapewnia sig og6lnodostgpny Srodek do dezynfekcji dloni dla os6b przybywaj4cych do Urzqdu.

s6.
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy.

s7.
Traci moc Z-atzqdzanie Nr OP.0050.6.2020 z dnia I kwietnia 2020 r W6jta Gminy Pietrowice
Wielkie z dnia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pzyjmowania stron i innych os6b

w Urzgdzie Gminy Pietrowice wielkie.

$8.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 25 maja 2020 r

\/vIELXICa0Wil

in
l'

Slrona 2 z 2Zarzqdzenie W6jla Cminy Pielrowice Wielkie.


