Zarządzenie nr 109 /2020
Burmistrza Tarczyna
z dnia 3 listopada 2020r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 713), § 24 ust. 1, ust. 5 i § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Tarczynie będzie pracował w trybie pracy
zdalnej bez przyjęć i obsługi interesantów z zastrzeżeniem § 2.
§2
Bezpośrednia obsługa mieszkańców możliwa jest przy załatwianiu spraw z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) ochrony środowiska, w tym 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 ze zm.),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),
c) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub
substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2020 r. poz. 797 ze zm.),
6) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi
publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej,
udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa
drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub
prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art.
38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).

§3
1. Sprawy, o których mowa w § 2 załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i
godziny wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod
następującymi numerami telefonów:
nr telefonu
Sekretariat

22 715 79 00

kadry

22 715 79 31

obsługa Rady Miejskiej

22 715 79 26

Punkt Obsługi Interesantów, profil zaufany

22 715 79 45

USC

22 715 79 22

Ewidencja ludności, dowody osobiste

22 715 79 33

obrona cywilna

22 715 79 21

skarbnik

22 715 79 30

księgowość

22 715 79 29

działalność gospodarcza, egzekucja odpady
komunalne, egzekucja woda i czynsz

22 715 79 76

podatki, koncesja alkohol

22 715 79 42

podatki egzekucja

22 715 79 28

inwestycje, zamówienia publiczne

22 715 79 48

planowanie przestrzenne

22 715 79 38

geodezja, rolnictwo

22 715 79 34
22 715 79 43

promocja, fundusze

22 715 79 47

gospodarka komunalna - kierownik

22 715 79 40

gospodarka komunalna – czynsze, budynki
komunalne

22 715 79 88

gospodarka komunalna – wodociągi, opłaty
za wodę

22 715 79 46

gospodarka komunalna – drogi gminne

22 715 79 39

odpady komunalne

22 715 79 25

ochrona środowiska

22 715 79 51

„Czyste powietrze”

22 715 79 09

2. Sprawy, o których mowa w §2 mogą być załatwiane poprzez ePUAP.
§4
1. Składanie dokumentów w formie papierowej odbywa się poprzez:
- operatora pocztowego lub firmę kurierską,
- wrzucenie do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do Urzędu Miejskiego w
Tarczynie przy ul. Juliana Stępkowskiego 17 i przy ul. Rynek 8a.
2. Składanie dokumentów w formie elektronicznej odbywa się poprzez:
- pocztę elektroniczną skierowaną na adres: tarczyn@tarczyn.pl lub na adres wskazany przez
pracownika merytorycznego
- skrytkę na platformie ePUAP pod adresem: /sfb95vt87x/skrytka
§5
1. Do odwołania liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem
osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Interesanci wpuszczani są do
Urzędu Miejskiego pojedynczo.
2. Na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust przy
pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży .
3. Nakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:
1) dziecka do ukończenia 5. roku życia
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarczyn oraz stronie
internetowej Gminy Tarczyn.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarczyn.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

