
Zarządzenie Nr 48/2020 
Wójta Gminy Adamów 
z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie przywrócenia dostępności Urzędu Gminy Adamów, z zachowaniem 
szczególnych zasad bezpieczeństwa 

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) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 964) - zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Z dniem 4 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Adamów przywraca się 
bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem szczególnych zasad 
bezpieczeństwa. 

2. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez interesantów oraz 
korzystania ze środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do 
Urzędu. 

3. Zobowiązuje się interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej 
obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co 
najmniej 2 metry. 

4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym 
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba w pokoju, z wyłączeniem osób 
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 

5. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa dana osoba nie będzie 
obsługiwana. 

§2 

1. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację można 
przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej e-mail: 
poczta@adamow.gmina.pl, poprzez system e-PUAP (elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej). 

2. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi. 

§ 3 

Z dniem 4 czerwca 2020 r. przywracam przyjmowanie przez Wójta Gminy Adamów 
interesantów w sprawie skarg i wniosków, odbywające się we wtorki w godz. 700 - 14 00. 
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§ 4 . 

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 13 marca 2020 r. w 
sprawie zmian w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 
Gminy Adamów w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. 

§5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Adamów. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Adamowie. 
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