
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 13 marca 2020 r.  

 

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo 

Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim związku z zapobieganiem potencjalnym 

zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19. 

 

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

(Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, zarządzam co następuję: 

§ 1 

1. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa                       

SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na 

terytorium kraju, w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym 

zarażeniom koronawirusem, w okresie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. wprowadzam 

ograniczenia w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze 

Mazowieckim poprzez całkowite wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w budynkach zlokalizowanych przy 

ulicy: 

1) ul. Ignacego Paderewskiego 1b w Nowym Dworze Mazowieckim 

2) ul. Elektronowa 3 w Nasielsku – filia Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 

2. Zasady korzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego zostaną uregulowane w odrębnym komunikacie.  

3. Poradnictwo konsumenckie świadczone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

będzie odbywało się wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefon 

22 765 32 38, pocztę elektroniczną: rk@nowodworski.pl od poniedziałku do środy. 

4. Upoważniam Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim do wydawania komunikatów w zakresie rodzajów spraw, jakie będzie 

można załatwić poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, E-PUAP, stronę internetową 

https://obywatel.gov.pl, w okresie  o którym mowa w ust. 1.  

 

§ 2 

 

1. Obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

będzie odbywała się wyłącznie poprzez: 

1) Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP – bezpośredni adres elektronicznej 

skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim   

2) Pocztę elektroniczną: sekretariat@nowodworski.pl  
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3) Pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy 

na adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego 

Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

2. Regulowanie wszelkich opłat przez klientów związanych z realizacją usług 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim 

w okresie  o którym mowa w § 1 ust. 1 powinno następować bezpośrednio na podane 

numery kont bankowych  w zależności od rodzaju sprawy. 

 

3. W wyjątkowych przypadkach (dotyczy spraw nagłych, wymagających 

natychmiastowego załatwienia) należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty                         

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim 

§ 3 

Wykonie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikom Wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 4 

W zależności od sytuacji panującej w kraju, czas obowiązywania niniejszego zarządzenia 

może ulec wydłużeniu.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020r.  

  

 

Starosta Nowodworski 

 /-/Krzysztof Kapusta 

 


