
Zarządzenie nr 62.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice 

Na podstawie § 13. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r.                   

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                               

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 ) zarządzam co następuje: 

§1. Od dnia 27 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Sieroszewice przyjmuje klientów 

po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem danej komórki organizacyjnej poprzez domofon 

umieszczony przed wejściem głównym do Urzędu w zakresie niżej wymienionych spraw : 

1) rejestracji stanu cywilnego; 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

3) świadczenia usług komunalnych; 

4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: 

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 i 471); 

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy             

z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji               

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z2018 r. poz.1474, z2019r. poz. 1716 oraz z 2020r. poz. 

471); 

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 3października 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 i471); 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy                 

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2020r. poz.55 i471); 

6) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy                   

z dnia 20lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U.z2020r. poz.310, 284 i 695). 

§2. Kasa Urzędu Gminy Sieroszewice będzie czynna w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 

13.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30.  

§3.  Bezpłatne porady prawne można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty 

telefonicznie.  

§4.1. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Sieroszewice 

mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku lub 

przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP. 



2. Wykaz telefonów kontaktowych i adresów mailowych do poszczególnych stanowisk pracy 

znajduje się na stronie www.sieroszewice.pl w aktualnościach. 

§5. Przy wejściu do  budynku Urzędu Gminy znajduje  się „skrzynka podawcza ”, do której 

można składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą 

o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie. 

§6. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania petycji, skarg i wniosków. 

§7. Ogłoszenie o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice  umieszcza 

się na stronie www.sieroszewice.pl , a także przez wywieszenie ogłoszenia  w siedzibie 

Urzędu Gminy Sieroszewice.  

 

§8.  Traci moc : 

1) Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice; 

2) Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice.  

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sieroszewice.pl/
http://www.sieroszewice.pl/


 

UZASADNIENIE: 

Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 697) decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których 

mowa w § 13  rozporządzenia podejmuje kierownik urzędu. Biorąc pod uwagę powyższe 

wprowadza się zarządzenie w sprawie ogłoszenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 

Sieroszewice.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 


