
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145,1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177, 2311 i 2330) Wójt 
Gminy Andrespol zarządza co następuje: 

§ 1. 1. W celu załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w Andrespolu, w związku ze stanem epidemii na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązaniem administracji publicznej do pracy zdalnej, zaleca się 
w miarę możliwości: 

1) ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy  Andrespol; 

2) korzystanie z usług elektronicznych (ePUAP), mail; 

3) korzystanie z drogi korespondencyjnej; 

4) korzystanie z połączeń telefonicznych na numery zamieszczone wraz z wykazem spraw na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrespol (www.bip.andrespol.pl) i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Andrespol. 

2. Wizyta w Urzędzie Gminy Andrespol powinna być poprzedzona telefonicznym, mailowym bądź 
korespondencyjnym ustaleniem terminu spotkania w Urzędzie Gminy Andrespol, z wyjątkiem konieczności 
rejestracji zgonu, sporządzenia aktu zgonu i dostarczenia korespondencji, a także poza sytuacjami 
wymagającymi działań  niecierpiących zwłoki. 

3. Wszelkie dokumenty, pisma, wnioski i podania w sprawach urzędowych kierowane do Rady Gminy 
Andrespol, Wójta Gminy Andrespol i Urzędu Gminy Anderspl, mogą być złożone w skrzynce na 
korespondencję wystawionej w holu, na parterze budynku Urzędu Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126, 
jak również drogą mailową, poprzez ePUAP i za pośrednictwem poczty lub innej firmy doręczającej przesyłki. 

4. Wszelkie informacje będą udzielane interesantom za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Andrespol oraz z wykorzystaniem połączeń telefonicznych pod numerami 
zamieszczonymi wraz z wykazem spraw na stronie www.bip.andrespol.pl i na tablicy ogłoszeń przed 
budynkiem, a także w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol. 

§ 2. Treść zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Andrespol. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrespol. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. 

 

   

Wójt Gminy Andrespol 
 
 

Dariusz Kubus 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


