
OGŁOSZENIE  

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Dębowa Kłoda 

 
Na podstawie § 21 ust. 1 i 5 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 z późn. zm.) 
 

zawiadamiam, że: 
 

od dnia 14 października 2020 r. wprowadzam zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy    

Dębowa Kłoda polegające na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, która będzie 

realizowana zgodnie z podanymi zasadami: 

1. Sprawy wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy będą możliwe do załatwienia 

wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. 

 w przypadku przebywania na terenie Urzędu Gminy Dębowa Kłoda interesanci są 

zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części 

oraz do dezynfekcji rąk; 
 

 dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym 

pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi                          

( nie wliczając osób obsługujących interesantów). 

2. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Dębowa Kłoda należy kontaktować się 

z pracownikami wyłącznie telefonicznie i e-mailowo w poniedziałek do godz. 8:00 - 16:00                           

i od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00  lub na adres poczty elektronicznej  

sekretariat@debowakloda.pl  

3. Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań mogą Państwo dostarczyć za 

pośrednictwem: 
 

a)  poczty:  Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kloda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda; 
 

b)  platformy ePUAP na adres skrytki:   /UG_DEBOWA/SkrytkaESP ; 
 

     lub w wyjątkowych sytuacjach 
 

c)  bezpośrednio do Urzędu poprzez wrzucenie pisma do skrzynki pocztowej umieszczonej  przy 

głównych drzwiach wejściowych.   

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer telefonu do urzędu 83 355 70 08, oraz adresy email:  

sekretariat@debowakloda.pl ,  podatki@debowakloda.pl  , komunalne@debowakloda.pl  

Przypominamy o możliwości dokonywania czynności płatniczych w banku lub poprzez bankowość 

elektroniczną  (podatki, opłaty za odpady komunalne,wodę, ścieki, inne) na wskazane w nakazach 

płatniczych indywidualne numery rachunków lub na ogólne rachunki bankowe Urzędu Gminy: 

 opłaty za odpady komunalne: 21 8042 0006 0260 1658 2000 0260       

 podatki i inne opłaty: 78  8042  0006  0260  1658  2000  0010 

Powyższa decyzja ma na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia Koronawirusem i bezpieczeństwo 

mieszkańców, pracowników i osób przebywających na terenie naszej Gminy. 

 

         WÓJT 
 

         Grażyna Lamczyk 
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