
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 21 kwietnia 2020r.  

 
w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa  

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim - w okresie trwania stanu epidemii wywołanego 

wirusem SARS-CoV-2 

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

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) w związku z § 13 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r,. poz. 

697), zarządzam co następuje: 

 § 1. Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do odwołania Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Mazowieckim realizuje zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę klientów. 

§ 2. 1. Rekomendowaną formą załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim jest kontakt telefoniczny, korzystając z mediów elektronicznych (e-mail,         

e-puap), poczty tradycyjnej, skrzynki podawczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku. 

Korespondencja znajdująca się w skrzynce podawczej jest wyjmowana codziennie o godz. 16.00 

i przechodzi 24 h kwarantannę od chwili jej wyjęcia. 

2. Złożenie lub odbiór dokumentów może nastąpić również w Punkcie Podawczym, 

zlokalizowanym w holu przy wejściu głównym do budynku starostwa po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z pracownikiem wydziału merytorycznego. 

3. W sytuacjach szczególnych wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, 

wizyta będzie możliwa po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.  

§ 3. Klienci wchodzący do budynku Starostwa są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, 

stosowania rękawiczek ochronnych oraz do dezynfekcji rąk, a także do zachowania dystansu 

społecznego.  

  § 4. Traci moc Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 13 marca 2020 roku 

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. 

 § 5. Wykonanie Zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Kierownikom 

Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Starosta Nowodworski 

 /-/Krzysztof Kapusta 


