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Zarządzenie Nr ZK.021.15.2020 

Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. 

o. z dnia 21.04.2020 roku 

w sprawie: wykonywania przez Zakład Komunalny w Halinowie sp z o o zadań niezbędnych 
do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sprawie wykonywania określonych 
zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów 

 
Na podstawie § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów o zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 697) oraz art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Budynek Zakładu Komunalnego w Halinowie jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi 
interesantów z wyłączeniem obsługi interesantów w sprawach o charakterze publicznym 
polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom w zakresie świadczenia usług komunalnych. 

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 zalicza się sprawy związane z: 

1) zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, 

2) wydawaniem warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacyjnej oraz wydawaniem zaświadczeń, a w szczególności potwierdzeń odbioru 
przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, oświadczeń o zapewnieniu dostaw wody/ 
możliwości odprowadzania ścieków, zaświadczeń o wydajności hydrantów. 

3.  Podstawową formą kontaktu z interesantami jest forma korespondencji tradycyjnej, 
elektronicznej oraz telefoniczna. 

4. Wejście do budynku Zakładu Komunalnego w Halinowie możliwe jest tylko w sprawach 
określonych w ust.2 i wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty. 

5. Interesanci wchodzący do budynku Zakładu Komunalnego w Halinowie zobowiązani są do 
zasłaniania ust i nosa maseczką albo odzieżą lub jej częścią i do dezynfekcji rąk. 

 
§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Zakładu Komunalnego w Halinowie. 

 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020 roku. 
 

§ 4. 
Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu 
Komunalnego w Halinowie oraz zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. 
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