
ZARZĄDZENIE NR 1/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów i organizacji pracy w 
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy w okresie obowiązywania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizacja zadań publicznych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Nidzicy polegających na bezpośredniej obsłudze interesantów odbywać 
się będzie w wyznaczonym punkcie obsługi interesantów znajdującym się na parterze 
budynku (wejście od tyłu budynku). Pozostała część budynku będzie niedostępna dla 
interesantów.

2. Interesant powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do pracownika obsługującego 
sekretariat poprzez naciśnięcie dzwonka umieszczonego przy wejściu do budynku 
Inspektoratu od strony ul. Limanowskiego. Interesant zostanie poproszony 
o udzielenie informacji odnośnie sprawy, którą chce załatwić w Inspektoracie. Po 
uzyskaniu tej informacji pracownik obsługujący sekretariat wskaże interesantowi 
punkt obsługi interesantów oraz poprosi o podejście pracownika zajmującego się pod 
względem merytorycznym załatwieniem danej sprawy.

3. W celu sprawniejszej obsługi interesantów zaleca się uprzednie telefoniczne lub 
elektroniczne umówienie wizyty w Inspektoracie.

4. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać 
w punkcie obsługi interesantów do 1 osoby.

§ 2. Realizacja spraw w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy jest 
możliwa również za pośrednictwem:

1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);

2) poczty elektronicznej na adres: nidzica.piwCapidzica.piw.qov.pl lub telefonicznie 
pod nr (89) 625-25-15, gdy nie jest wymagany podpis wnioskodawcy;

3) operatora pocztowego.

§ 3. Podczas obecności w pomieszczeniach Inspektoratu interesanci obowiązani są 
do:

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej;

nidzica.piwCapidzica.piw.qov.pl


2) zachowania minimalnej odległości 1,5 m od innych osób przebywających w 
Inspektoracie;

3) używania rękawiczek ochronnych lub środków do dezynfekcji rąk;

4) korzystania z własnych przyborów piśmienniczych (długopis, pióro), o ile przybory 
takie będą im potrzebne.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Nidzicy



Zmiana organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
w Nidzicy

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 w celu zapewnienia ciągłości pracy oraz koniecznością 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu

z dniem 24 stycznia 2022 roku wprowadzamy nowe zasady pracy 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy.

Załatwianie spraw odbywać się będzie wyłącznie w pomieszczeniu dla interesantów przy 
ty lnym wejściu do budynku PIW Nidzica.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, 
zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Bardzo proszę petentów, w tym również mieszkańców gminy, o załatwianie w miarę 
możliwości spraw

urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP) 

https://www.piwnidzica.hostingsdc.pl/inspektorat/elektroniczna-skrzynka-podawcza,

e-mail-nidzica.piw@nidzica.piw.gov.pl

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony: 
https://www.piwnidzica.hostingsdc.pl/inspektorat/druki-do-pobrania/

Wykaz numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej urzędu: 
https://w~ww.piwnidzica.hostingsdc.pl/about/

Interesantom przypominamy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego, osoby 
przychodzące do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii powinny:

- mieć założoną maseczkę ochronną,
- zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych,
- zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5-2 metrów.

Z uwagi na dynamiczną sytuację będziemy na bieżąco Państwa informować o kolejnych 
zmianach
w funkcjonowaniu Urzędu.

Za utrudnienia przepraszamy.
Powiatowy Lekarz

Weterynarii

Jarosław
Wydrachowski
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