
ZARZĄDZENIE NR .11/2020 
WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 21 . kwietnia 2020r.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z poźn. zm.) oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegniem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam od 23 kwietnia 2020 r. do odwołania 
ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy, zwanego dalej „Urzędem” oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach polegające na składaniu przez interesantów 
podań, wniosków, pism, zapytań oraz pozostałej dokumentacji w Sekretariacie Urzędu, bądź 
kontaktowaniu się z pracownikami Urzędu lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gzach telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź 
poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

2. Osobiste załatwianie spraw w siedzibie Urzędu lub Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej może być prowadzone jedynie w wyjątkowych sytuacjach dotyczących zadań 
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z właściwym pracownikiem Urzędu lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. W szczególnych przypadkach osoby nie mające możliwości załatwienia spraw 
w sposób określony w ust. 1 będą mogły skorzystać z bezpośredniej obsługi interesantów, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z właściwym pracownikiem Urzędu lub Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wyjątkowemu, osobistemu kontaktowi podlegają jedynie sprawy 
z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego,
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3) pomocy społecznej,
4) świadczenie usług komunalnych,
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:



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

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

§ 2. 1. Pracownicy Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach będą 
udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje nie będą udzielane w kontakcie 
bezpośrednim, z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w § 1 ust. 2 i 3.

2. Korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez 
niego adres korespondencyjny.

§ 3. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Gzy przyjmuje za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, poczty elektronicznej lub przez system ePUAP.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Gzy.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Gzy oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządziła: Paulina Smoługa/OR


