
Informujemy, że Urząd Gminy Kamień otwarty jest w godz. od 710 do 1510 w środę od 800 do 1600

Przy wejściu głównym do urzędu gminy zamontowany jest dzwonek, którym prosimy o potwierdzenie
swojego przybycia do urzędu. W przypadku większej ilości osób przybywających jednocześnie

prosimy o zachowanie wymaganego dystansu i wchodzenie  do budynku po uzgodnieniu z
pracownikiem.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia z pracownikami urzędu
terminu i sposobu załatwienia sprawy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa urzędu czynna od 8.00 do 14.00
Jednoczęsnie w dalszym ciągu zachęcamy do regulowania należności przelewem:
- podatki rachunek bankowy Gminy Kamień nr 36 8187 0004 2003 0070 0261 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamieniu
(prosimy w tytule wpisać nazwę podatnika i nr nakazu);
- opłaty za zagospodarowanie odpadów rachunek bankowy Gminy Kamień nr 61 8187 0004 2003 0070 0261 0133 w Banku
Spółdzielczym w Kamieniu;

Sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa można załatwiać za pośrednictwem: poczty, na adres: ul. Diamentowa 15,
22-113 Kamień, platformy ePUAP, adres skrytki: /qs8d35n0tt/SkrytkaESP
Wątpliwości i pytania można zgłaszać: telefonicznie pod nr 82 567 15 51, elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@kamien.gmina.pl

Telefony do Urzędu Gminy Kamień

Sekretariat - 82 567 15 51, Wójt - 82 545 97 72, Z-ca Wójta - 82 545 97 73, Dowody/Meldunki - 82 545 97 74, Geodezja/Drogi -
82 545 97 75, Zamówienia publiczne, Rada/dział. Gospodarcza - 82 567 15 75, Podatki/Odpady - 82 567 15 01,

Dochody/Wydatki - 82 545 97 76 , Środowisko/Informatyka - 82 567 14 55,    Oświata - 82 567 03 02,  Skarbnik - 82 545 97 78,
Fax 82 567 15 71

Z dniem 13 marca 2020 r. zamkniete zostały do odwolania świetlice wiejskie, salki przy remizach strażackich na terenie gminy
Kamień.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamieniu  oraz z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany koronawirusem prosimy o ograniczenie
wizyt w naszym Ośrodku do spraw pilnych i koniecznych. W związku z powyższym prosimy o kontakt:

· telefoniczny pod nr 82 567 15 31, na adres poczty elektronicznej: kamiengops@op.pl, pocztą tradycyjną: ul.
Hrubieszowska 40/1, 22-113 Kamień

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracam się z prośbą do mieszkańców gminy powracających z
zagranicy, którym nie jest obojętne ich zdrowie, oraz zdrowie najbliższych o zgłaszanie stanu swojego zdrowia do stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565-34-21 lub alarmowy po 15-stej 693-444-561

Wszelkie ważne informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem na terenie gminy zamieszczane będą na
stronie internetowej, Facebooku oraz tablicach informacyjnych znajdujących się w każdym sołectwie.

W związku z zaistniałą sytuacją liczę na państwa zrozumienie i współpracę.

Z poważaniem
Dariusz Stocki

Wójt Gminy Kamień

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2020r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach
wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.


