
KOMUNIKAT O OGRANICZENIU DOSTĘPNOŚCI 

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz troskę o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców, podjęta została decyzja o ograniczeniu dostępu 
do Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ograniczenie obowiązuje od 17 marca do 
odwołania.  W tym okresie nieczynny będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.  

Urzędnicy będą w tym czasie pracować, jednak kontakt z nimi powinien 
odbywać się przede wszystkim telefonicznie poprzez wskazane poniżej numery 
telefonów lub mailowo ( sekretariat@rozdrazew.pl ).  W przypadku braku możliwości 
kontaktu w powyższy sposób prosimy o złożenie pisma do skrzynki wystawionej 
w przedsionku głównego budynku Urzędu Gminy.   Sprawy załatwiać można również 
za pomocą platformy EPUAP,  logując się  za pomocą profilu zaufanego bądź e-dowodu.  
Numer skrzynki EPUAP Urzędu to: v8p6feh73i. 

W pilnych sprawach (związanych z koniecznością wystawienia np. aktu zgonu) 
prosimy o korzystanie z dzwonka przy wejściu do Urzędu.  

W związku z zamknięciem kasy Urzędu Gminy informujemy, że podatki i opłaty 
lokalne można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach 
wymiarowych lub na rachunki bankowe gminy prowadzone przez BS Dobrzyca  
 o numerach: 
- dla opłaty za gospodarowanie odpadami - nr 60 8409 0001 2003 0200 0215 0011, 
-  dla podatków, czynszy, opłaty za ścieki i innych - 24 8409 0001 0200 0215 2000 0003. 
W tym zakresie szczególnie polecamy korzystanie z płatności internetowych.  W razie 
pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się z Referatem Finansowym.  

Jednocześnie apeluję o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w szczególności unikania spotkań i skupisk ludzi. 
Proszę też o udzielanie wsparcia osobom starszym i schorowanym, a w razie potrzeby 
informowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Numery telefonów: 
Centrala / sekretariat /– 62 7221 305, 62 7221 366 
Referat Finansowy –   62 7221 380    
Referat Gospodarki Komunalnej – 62 7221 379,  784 926 924 
Urząd Stanu Cywilnego – 62 7221 376 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 62 7221 324, mail: gopsrozdrazew@post.pl 
Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli – 62 7221 339, mail: gzsrozdrazew@o2.pl 

/ - / Mariusz Dymarski  
Wójt Gminy Rozdrażew 


