
ZARZĄDZENIE NR 120.27.2020 
WÓJTA GMINY ŁAZISKA 
z dnia 3 listopada 2020r. 

 

w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Gminy 
Łaziska w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, ze 
zm.) zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, w tym 
pracowników Urzędu Gminy Łaziska, w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii  wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i mając na uwadze zakazy 
i nakazy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, ze zm.) wprowadza się do odwołania 
następujące ograniczenia w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Gminy 
Łaziska i organizacji pracy tego Urzędu: 
1. Urząd wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy 

obywatelom, w szczególności sprawy z zakresu:  
1) rejestracji stanu cywilnego;  
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;  
3) pomocy społecznej;  
4) świadczenia usług komunalnych;  
5) administracji architektoniczno-budowlanej; 
6) ochrony środowiska. 

2. Sprawy załatwiane będą przez interesantów drogą telefoniczną lub elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy EPUAP lub poprzez wrzucenie pisma do skrzynki 
wrzutowej, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu. 

3. W sprawach  pilnych, których realizacja wymaga osobistego stawiennictwa w 
Urzędzie bezpośrednia obsługa interesanta może być realizowana z 
zachowaniem warunku, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w 
tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna 
osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem pracowników Urzędu.     

4. W przypadkach osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie należy 
bezwzględnie przestrzegać nakazów sanitarnych w zakresie obowiązku 
zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo 
kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, ze zm.). 

5. Obsługa interesanta realizowana jest z zachowaniem następujących warunków: 
1) wchodzenie interesanta do budynku Urzędu nadzoruje wyznaczony 

pracownik Urzędu; 



2) pracownik decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osoby oraz dokonuje 
bieżącej kontroli sanitarnej zgodnie z obowiązującymi nakazami, w tym w 
szczególności w zakresie realizacji obowiązku zakrycia ust i nosa; 

3) po przeprowadzeniu kontroli interesant jest kierowany bezpośrednio do 
właściwego merytorycznie pracownika. 

6. Zawieranie związków małżeńskich przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
jest ograniczone do obecności pary młodej i dwóch świadków. W czasie 
zawierania małżeństwa obowiązują nakazy sanitarne określone w pkt 4 z tym, że  
para młoda zwolniona jest z tego obowiązku podczas składania przysięgi 
małżeńskiej. 

7. Opłaty związane z zobowiązaniami podatkowymi, opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowe będę realizowane wyłącznie 
poprzez bezpośrednią płatność na rachunek bankowy Urzędu. 

 
§ 2 

Traci moc zarządzenie Nr 120.11.2020Wójta Gminy Łaziska z dnia 22 maja 2020 r. w 
sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Gminy Łaziska w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-
CoV-2. 
 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wszystkich referatów 
funkcjonujących w Urzędzie Gminy Łaziska. 
  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniempodjęcia. 
 


