
Zarządzenie Nr 20/2020 

Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 Na podstawie art. 34 ust.1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), 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. z 2020 r., poz. 878) oraz § 10 Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli stanowiącego załącznik do  

Uchwały Nr 79/515/2020 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 21 maja 2020 r., 

zarządzam, co następuje:  

§1. 

1. Z dniem 01 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie: 

1) rejestracji pojazdów, 

2) wydawania praw jazdy, 

3) wydawania i uzupełniania profilu kandydata na kierowcy, 

4) wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, map 

ewidencyjnych i zasadniczych, 

5) poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw 

konsumentów. 

2. Nadal zaleca się kontakt za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, 

telefonicznie oraz poprzez platformę ePUAP. 

3. Dokonywanie w miarę możliwości płatności przelewem. 

4. Wszelkie dokumenty i wnioski można składać również poprzez umieszczenie  

w pojemnikach ustawionych w holu na parterze budynku Starostwa z wyłączeniem  

spraw, o których mowa w ust.1.                                                              

                                                              §2. 

       1. Od dnia 01 czerwca do odwołania Interesanci będą obsługiwani w godzinach  

               od 7:30 do 11:30 i od 12:00 do 15:00.     

       2.  W godzinach 11:30 do 12:00 będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i holu. 

§3. 

1. Od dnia 01 czerwca 2020 r. dostępna strefa dla Interesantów mieści się na parterze, 

drugim i trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz 

obejmuje: 



 

1) część Wydziału Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami (pokój Nr 9),  

2) Kancelarię Ogólną (pokój Nr 10), 

3) część Wydziału Komunikacji i Transportu w  zakresie rejestracji pojazdów i praw jazdy 

(pokoje Nr 211 i 209), 

4) Powiatowego Rzecznika Konsumentów (pokój Nr 312). 

§4. 

    1. Dopuszczalna liczba Interesantów, przebywających w tym samym czasie nie licząc osób 

realizujących zadania w zakresie obsługi: 

        1) w pokoju rejestracji Nr 211 nie może być większa niż cztery na cztery stanowiska 

obsługi (w tym tylko jedna z opiekunem), 

        2) w pokoju praw jazdy Nr 209 nie może być większa niż jedna na  jedno stanowisko pracy 

(ewentualnie z opiekunem), 

        3) w pokoju wydawania wypisów i wyrysów Nr 9, Kancelarii Ogólnej Nr 10 i w pokoju 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów Nr 312 nie może być większa niż jedna na  jedno 

stanowisko pracy (ewentualnie z opiekunem); 

   2. Obsługa Interesantów odbywa się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zarówno przez 

Interesantów, jak i Pracowników (dezynfekcja rąk lub korzystanie z rękawiczek, 

zasłanianie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m). 

§5. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i Kierownikom Komórek 

Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

§6. 

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 marca 2020 r.  

w sprawie ograniczenia pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienione 

Zarządzeniem Nr 15/2020 Starosty Stalowowolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

§7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Stalowowolski 

Janusz Zarzeczny 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


