
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 

WÓJTA GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 22 maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy 

Dobroszyce oraz rodzaju i form tych ograniczeń  

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadza się w Urzędzie Gminy Dobroszyce 

ograniczenia polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 

obywatelom, określonych w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 2. 

1. Pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty 

elektronicznej zamieszczone na stronie internetowej gminy Dobroszyce, z zastrzeżeniem 

postanowień § 3. 

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do organów gminy można składać elektronicznie ( za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy e-PUAP), za pośrednictwem 

operatora pocztowego lub osobiście – po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem w 

sposób wskazany w ust.1. 

3. Interesant składający osobiście pismo, które nie wymaga potwierdzenia wpływu do 

Urzędu Gminy Dobroszyce może jej umieścić w skrzynce („urnie”) znajdującej się w 

budynku Urzędu Gminy Dobroszyce (parter).   

 

§ 3. 

1. W bezpośredniej obsłudze interesantów wykonywane są przez Urząd Gminy Dobroszyce i 

organy gminy następujące zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, 

obejmujące sprawy z zakresu: 

1) rejestracji stanu cywilnego; 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

3) pomocy społecznej; 

4) świadczenia 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, 471 i 782), 

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, 284, 322 i 471), 



 

 

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 i 

471), 

7) 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 w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). 

  

2. Wizyta interesanta w Urzędzie Gminy Dobroszyce wymaga uprzedniego ustalenia jej 

terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Przy ustalaniu terminu wizyty uwzględnia się postanowienia § 2 ust. 1. 

 

3. Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu 

Urzędu Gminy Dobroszyce nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko 

obsługi. 

 

§ 4. 

Interesant przebywający w budynku Urzędu Gminy Dobroszyce i obsługujący go pracownik 

Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa na zasadach 

określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

§ 5. 

W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują wykonanie określonej czynności publicznie 

dokonuje się jej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na 

odległość.  

§ 6. 

W okresie, o którym mowa w § 1, w postępowaniu administracyjnym:  

1) można odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony 

zrzekły się swego prawa, 

2) można zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów 

stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) na adres wskazany w rejestrze danych 

kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.) lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, 

3) można przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie  

z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez 

stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie 

rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym 

interes strony, a upoważniony pracownik Urzędu Gminy Dobroszyce, prowadzący 

postępowanie, wyraził na to zgodę. 

 

§ 7. 



 

 

Zaleca się stosowanie doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym w trybie art. 39
1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 144 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.). 

 

§ 8. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Dobroszyce.  

2. Koordynowanie wykonania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobroszyce. 

 

§ 9. 

Traci moc zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 22 kwietnia 2020r. w 

sprawie wprowadzenia rodzaju i formy ograniczeń wykonywania przez Urząd Gminy 

Dobroszyce zadań o charakterze publicznym w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

wywołanym wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej. 

 

§ 10. 

1. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Dobroszyce, na stronie internetowej Gminy Dobroszyce,  

a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy Dobroszyce. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r. 

 

 


