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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYCHLIKI W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY 

URZĘDU GMINY W RYCHLIKACH 

 

Działając na podstawie § 13 ust. 1 - 3 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 2020 r., poz. 697) informuję, że od dnia 22 kwietnia 

2020 r. do odwołania – Urząd Gminy Rychliki realizował będzie bezpośrednią obsługę 

interesantów w szczególności w sprawach z zakresu: 

1. Rejestracji stanu cywilnego. 

2. Ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

3. Administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 i 471), 

4. Ochrony środowiska, dotyczące: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322 i 471), 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i 471). 

5. Pomocy społecznej: tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawczego (500 plus) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach. 

6. Świadczenia usług komunalnych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Rychlikach. 

 

Bezpośrednia obsługa interesantów w wyżej wymienionych sprawach realizowana 

będzie na następujących zasadach: 

1. Wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem 

telefonu: 55 248 8155. 

2. Interesanci obsługiwani będą na parterze urzędu. 

3. Równocześnie może przebywać w urzędzie dwóch interesantów. 

4. Interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną, a przed wejściem do urzędu 

zobowiązani są zdezynfekować ręce. 

 

Ponadto obowiązują niżej wymienione rozwiązania w zakresie obsługi interesantów i 

organizacji pracy Urzędu Gminy Rychliki i jednostek podległych: 

1. Urząd zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia 

wpływu do urzędu poprzez wrzucenie ich do wystawionej skrzynki na korespondencję 

(tzw. „wrzutki”). 



2. Kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki należy dokonywać przelewem 

bankowym na konto: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku:        

74 8313 0009 0000 0374 2000 0020. 

3. Wpłat za odpady komunalne należy dokonywać na swoje indywidualne konto podane we 

wcześniejszych zawiadomieniach lub ogólne 35 8313 0009 0000 0374 2000 0140 

obowiązkowo w tytule wpłaty: imię nazwisko, adres, za odpady.  

4. Wpłat za wodę i ścieki należy dokonywać na konto: 11 8313 0009 0000 2873 2000 0010. 

5. Wypłaty świadczeń z GOPS będą dokonywane na konta indywidualne każdego 

podopiecznego. 

6. Podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie od dnia 22 kwietnia 

2020 r. podlegają 72 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej 

należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy. 

7. Wójt Gminy Rychliki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą 

środę od 8.00 do 12:00 w formie rozmów telefonicznych. W celu umówienia rozmowy 

należy dzwonić pod nr tel: 55 248 8155. W przypadku nieobecności Wójta interesantów w 

ramach rozmów telefonicznych będzie przyjmował Sekretarz Gminy. Kontakt osobisty z 

interesantem tyko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach dotyczących 

bezpośredniej obsługi interesanta, o których mowa powyżej. 

8. Jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w urzędzie to zapraszamy do załatwiania 

spraw w sposób alternatywny, tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat@rychliki.pl lub platforma ePUAP 

www.epuap.gov.pl - adres skrytki: URZĄD GMINY W RYCHLIKACH). 

 

 

Wójt Gminy Rychliki 

 

Zbigniew Lichuszewski 
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