
ZASADY PRACY URZĘDU GMINY W PIEKOSZOWIE W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM 

STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

W okresie od 23 marca 2020r. /poniedziałek/ do odwołania nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu: 

 wprowadza się skrócony czas pracy Urzędu: 

 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 7
30

 do godziny 14
00

; 

 w środy od godziny  9
00 

do godziny 15
00

. 

W TYM CZASIE PEŁNIONY BĘDZIE DYŻUR tel. 41 300 44 00 – PRZYWOŁANIE 

PRACOWNIKA PRZY UŻYCIU DZWONKA ZNAJDUJACEGO SIĘ NA DRZWIACH 

WEJŚCIOWYCH  DO BUDYNKU URZĘDU od ul. CZĘSTOCHOWSKIEJ: 

 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 14
00

 do godziny 15
30

; 

 w środy od godziny  15
00 

do godziny 17
00

. 

 wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020r. do odwołania: 

 przyjęcia interesantów przez Wójta oraz pracowników Urzędu, 

 wstęp interesantów do budynku Urzędu, 

 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 korespondencja wpływająca do Urzędu drogą pocztową otwierana będzie i przekazywana 

do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu następnego 

dnia; 

 korespondencja wpływająca drogą elektroniczną będzie przekazywana do dekretacji 

i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu w tym samym dniu; 

 osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do 

oznakowanej skrzynki znajdującego się po lewej stronie w przedsionku Urzędu na parterze 

od strony ulicy Częstochowskiej i postępować według instrukcji pracownika Punktu Obsługi 

Interesantów; 

 zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem: 

 e-usług Urzędu na platformie elektronicznej zlokalizowanej na stronie Urzędu,  

 przesyłanie korespondencji na adres: gmina@piekoszow.pl 

 przesyłanie korespondencji na nr fax: 41 300 44 60, 
 korzystanie z drogi korespondencyjnej tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres: 

Urząd Gminy w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66a; 
 

 Urząd Stanu Cywilnego załatwia sprawy dotyczące: aktów stanu cywilnego, dowodów 

osobistych, ewidencji ludności i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

wnioski w tych sprawach zawarte są pod linkami: www.obywatel.gov.pl  ;  www.ceidg.gov.pl   
tel.  41 300 44 03. 

 odbiór osobisty dokumentów dopuszczalny jest wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu 

z merytorycznym pracownikiem Urzędu w sprawach: 

 aktów stanu cywilnego, 

 dowodu osobistego, 

 innych dokumentów w wyjątkowych sytuacjach. 

 osoba odbierająca osobiście dokument obowiązana jest stosować się do wskazań 

merytorycznego pracownika, z którym uzgodniono odbiór osobisty dokumentu oraz do 

poleceń pracownika Punktu Obsługi Interesantów. 

 pozostałe dokumenty dotyczące załatwianych spraw z całego Urzędu wysyłane będą  

odpowiednio drogą pocztową na wskazany adres lub adres mailowy. 

 

Przepraszam za utrudnienia, które są podyktowane dobrem Nas wszystkich. 

 

Wójt Gminy Piekoszów - Z. Piątek 
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