
 

 

Zarządzenie Nr 53/2020 

Wójta Gminy Lichnowy 

 z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad w zakresie 

wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lichnowy 

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

( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) w związku z art. 21 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r., poz.1356) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 28/2020 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia szczególnych zasad w zakresie wykonywania zadań przez Urząd Gminy 

Lichnowy § 2 otrzymuje nowe brzmienie. 

  „ § 2. 

 

1. W Urzędzie Gminy Lichnowy stosuje się zasadę ograniczonej możliwości poruszania się 

po Urzędzie dla osób z zewnątrz. Pracownik obsługujący Sekretariat dokonuje 

wstępnej weryfikacji osób, które wchodzą do Urzędu. 

2. W przypadkach bezpośredniego kontaktu z urzędnikami dopuszczalna liczba 

interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie 

może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób 

realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do: 

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia, 

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, 

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, 

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza, 

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.  

4. Interesant przebywający w budynku Urzędu i obsługujący go pracownik Urzędu są 

zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. „ 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lichnowy. 

 

§ 3. 



 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

 


