Urząd Miejski w Wasilkowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie
Wasilków

Dane podstawowe i teleadresowe:
Naz wa g miny:

Gmina Wasilkó w

Ro d z aj g miny:

g mina miejsko - wiejska

Lo kaliz acja:

wo j. p o d laskie, p o w. b iało sto cki

Ad res:

ul. Biało sto cka 7 , 16- 0 10 Wasilkó w

T elefo n:

8 5 7 1- 8 5- 4 0 0

Fax:

8 5 7 1- 8 5- 7 0 0

Urz ęd o wa skrz ynka e- mail:
(przyjmowanie kores pondencji w s prawach
kierowanych do Urzędu oraz wnios ków o
udos tępnienie informacji publicznej)

Urz ęd o wa skrytka ESP (ePUAP):
1r6q 5g 3p o 2 /skrytka

www.wasilkow.pl
Stro ny WWW:

www.kartawasilkowianina.pl
www.pitwwasilkowie.pl
lisiag ora.wasilkow.pl

NIP:

966- 2 10 - 4 3- 4 1

REGON:

0 0 0 530 7 2 6

Konto wpłat należnych z tytułu:

Konto wpłat należnych z tytułu:

p o d atkó w, o p łat skarb o wych, o raz
innych o p łat:

89 1930 1624 2009 6800 2951 0001

Konto wpłat należnych z tytułu:
32 1930 1624 2460 0414 0146 0001

Op łaty z a ud o stęp nienie d anych
o so b o wych
Konto wpłat należnych z tytułu:

45 1930 1624 2462 0435 8472 0050

Go sp o d arka o d p ad ami

Ogłoszenie Burmistrza

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miejski w Wasilkowie
od dnia 2 czerwca 2020 r.:
§ 1. Wstrzymuje się do odwołania osobistą obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, zawiesza
możliwość osobistego składania pism w Biurze Obsługi Interesanta oraz możliwość osobistego składania skarg
i wniosków.
§ 2. 1.
Osobiste załatwienie sprawy możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z pracownikiem załatwiającym sprawę dnia i godziny wizyty w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ogranicza się do
spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistej obecności interesanta, których nie można załatwić drogą
elektroniczną.
2. W trybie tym będą załatwiane sprawy:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) 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;
4) 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;
5) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;
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;
7) podatków i opłat lokalnych;
8) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej;
10) karty wasilkowianina.
3. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie czynna od godz. 8.00 do godz. 14.00, a we wtorki od godz.
9.00 do godz. 14.00.
4. Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki
i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:
1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;
2) zachować odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 2 m;
3) respektować ograniczenie liczby interesantów w pomieszczeniu do 1 osoby na stanowisko obsługi;
4) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.
5. Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury
ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków
określonych w ust.4 i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.
6. Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do
obowiązków określonych w ust. 4.
§ 3. 1.
Pozostałe sprawy z zakresu zadań Urzędu Miejskiego w Wasilkowie załatwiane będą wyłącznie na
podanie przekazane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej, wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie lub pozostawione w skrzynce podawczej ustawionej przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego
w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.
2. Nie wydaje się potwierdzenia złożenia podania pozostawionego w skrzynce podawczej.

Godziny pracy Urzędu:
p o nied z iałek, śro d a, cz wartek, p iątek
wto rek

7 :30 – 15:30
9:0 0 – 17 :0 0

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilneg o, Dowodach
Osobistych, Ewidencji Ludności i Sprawach dotyczących dzaiałalności
g ospodarczej:
p o nied z iałek, śro d a, cz wartek, p iątek
wto rek

7 :30 – 15:15
9:0 0 – 16:4 5

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:
Burmistrz Wasilko wa:

Ad rian Łuckiewicz

Z astęp ca Burmistrz a:

Do minika Jo cz

Sekretarz :

Z b ig niew T o chwin

Skarb nik:

Jo anna Kuniko wska

W sprawach skarg i wniosków :

- Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz przyjmuje w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje w każdy wtorek w
godz. od 15.00 do 16.00, a w tygodniu, w którym odbywa się sesja również w dniu sesji –
godzinę przed nią - pokój nr 22 (piętro I)
Lista aktualności
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Street workout – jak bezpiecznie
ćwiczyć"
2020-06-30 15:31:40

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY POŁOŻONYCH
GMINIE WASILKÓW
2020-06-30 10:27:29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ 3316 o pow. 0,0518 ha OBRĘB
WASILKÓW GM. WASILKÓW
2020-06-30 10:19:25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ 3546/1 o pow. 0,1149 ha OBRĘB
WASILKÓW GM. WASILKÓW
2020-06-30 10:13:43

Przetarg nieograniczony na montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy
2020-06-30 09:21:45

Przetarg nieograniczony na Budowę bieżni o dystansie 100m przy SP im. Króla
Zygmunta Augusta w Wasilkowie
2020-06-25 15:13:36

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Zakończenie lata dzieci i młodzieży
z 3mam cukry Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą"
2020-06-23 15:08:00

Ogłoszenie Burmistrza o naborze na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego
2020
2020-06-22 09:21:52

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego części obszaru miejscowości
Jurowce, gmina Wasilków
2020-06-18 09:30:41

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwały Nr XX/206/20 z dnia 27
lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków
w granicach terenu obejmującego działkę o nr 1066 z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową z usługami.

ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przrdsięwziecia polegającego na
budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o nr ewid. 1598/2,
1598/7 położonych przy ul. Ogrodowej w Wasilkowie.
2020-06-17 11:44:54
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Metryka strony
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Wasilkowie
Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Piotr Tuszkowski
Opublikował: Piotr Frach
Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2016
Data udostępnienia w BIP: 28-06-2019 13:35
Data modyfikacji informacji: 10-07-2020 10:56
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