
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 
46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845)  

 

Wójt Gminy Słupca 
 

od dnia 3 listopada do 4 grudnia 2020 roku 
 

wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Słupcy                                          
w następującym zakresie: 

 

• kontakt bezpośredni z pracownikiem (tylko w sprawach wymagających 
bezpośredniego stawiennictwa) tj.: 

 
o dowody osobiste 
o sprawy załatwiane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym świadczenia 

rodzinne) 
o ewidencja działalności gospodarczej 
o dokonanie samospisu przez rolnika w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 
o sprawy związane z procesem inwestycyjnym w tym zamówienia publiczne 

 
APELUJĘ DO MIESZKANCÓW, BY: 
 

o korzystać z informacji telefonicznej (tel. 63 274 36 76 – sekretariat urzędu) i innych 
środków komunikacji wymienionych niżej 
 

Adresy e-mail oraz telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są                       
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl oraz na stronie internetowej 
Gminy Słupca www.gminaslupca.pl 
 
 
 

WNIOSKI, PISMA: 
 

o umieszczać w skrzynce podawczej, usytuowanej w wejściu głównym do budynku 
urzędu (DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W BIP Urzędu Gminy Słupca – zakładka 
Karty Usług publicznych). SKRZYNKA JEST NA BIEŻĄCO SPRAWDZANA. 
 

o przesyłać poczta na adres: Urząd Gminy Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca  
 

o przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres: 
/c99nm9f3dj/skrytka) 

 

W przypadku skrzynki ePuap zastosowanie mają przepisy art. 46 §3 KPA; „doręczenie 
pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest skuteczne, jeżeli organ 
administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenie pisma”. 

http://www.gminaslupca.pl/


 
 

 

o korzystać ze skrzynki e-mail urzędu: (sekretariat@gminaslupca.pl) 
 

o korzystać z platformy E-Urząd Gminy Słupca: www.eurzad.gminaslupca.pl 
 

o podczas ewentualnego kontaktu z oddelegowanym pracownikiem urzędu do 
załatwienia danej sprawy na zewnątrz stosować środki ochrony w postaci 
maseczki ochronnej (zakrywając usta i nos) i zachowywać dystans społeczny. 

 
PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY, ZLOKALIZOWANY W URZĘDZIE 

GMINY W SŁUPCY 
W W/W TERMINIE NIE OBSŁUGUJE KLIENTÓW. 

 
 

 
Wójt Gminy Słupca 
/-/ Grażyna Kazuś 
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