z ARłĄDnENIE NR 2 /-{-n
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 16 pażdziernikaZ}Z}

ąl:

r.

w sprawie ograniczeń w wykonywaniu zadań przezUrząd, Miejski w Wasilkowie

zdnia 8marca 1990r. osanrorządzie gminnyrn (tj. Dz.U. z2020r.
t,ozporządzenia Rady Ministrów zdnia 9pażdziernika 2020r. wsprawie ustanowienia

Na podstawie art

poz.ll3) i§

24

33 ust.3 ustawy

określonych ogratriczeń, nakazów izakazów w związku zwystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758 ze
zllt.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Wstrzymuje się do dnia 30pażdziernika2020 r. osobistą obsługę interesantów wUrzędzie Miejskin
w Wasilkowie, zawiesza mozliwośc osobistego składania pism w Biurze Obsługi Interesanta oraz mozliwośc
osobistego składania skarg i wniosków.
§ 2. l. Osobiste załatwienie sprawy mozliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
z pracownikiem załatwiającym sprawę dnia i godziny wizyty w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i ogranicza
się do spraw niecierpiących zwłol<i, wynlagających osobistej obecności interesanta, których nie mozna załatwić

drogą elektroniczną.
2. W trybie tym będą załatwianę sprawy:

l) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych.
3. lnteresanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wyrnagane przepisanri środki
i procedury ochrony przedzakażenient, a w szczególności:

l)zaklywac usta inos przy pomocy odzieży lub jej części,maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego;
2) zachować od|egłośćponriędzy osobanli nie mniejszą

niżżm;

3) respektować ograniczenie liczby interesantów w pomieszczeniu do

l osoby

na stanowisko obsługi;

4) dezynfekowac ręce przy wejściu na teren Urzędu.
4, Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środkii procedury
ochlony przed zakażenienr oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków
określonych w tlst.3 i infbrnrowac o tych zdarzeniach bezpośrednich przełozonych,
5. Pracownik ma prawo odmowy obshrgi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do
obowiązl<ów określonych w ttst. 3.
§ 3.

l. Pozostałe sprawy z zakresuzadańUrzędu Miejskiego w Wasilkowie, w tym:

l)decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowatria terenu lub decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyrn;

realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

2') decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3 października 2008

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3)decyzji zezwalającej na usutlięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy zdnla 16kwietnia
2004 r, o ochronie przyrody;

4) przebudowy Iub renrontu infrastruktury telekonrunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej,

lokalizowania infl,astruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału teclrnologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi
publicznej w celu umieszczenia w nitn infrastruktuty telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tynr
pasie dotyczących inf-rastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art.38-40 ustawy zdnia2l marca
l9B5 r. o drogaclr publicznych;

_5)

I

podatków i opłat lokalnych;
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6) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) centralnej ewiclencji i informacji działalnościgospodarczej;
8) kaLty wasilkowianina,
- załatwiane będą wyłącznie na podanie ptzekazane za pośrednictwenr Elektronicznej Platforrny Usług
Adnlinistracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV,PL, poczty elektronicznej na adres

kancelaLia@wasilkow.pl, wysłane przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
l6-010 Wasilków, trl Białostocka 7lub pozostawione wskrzynce podawczej ustawionej przy bocznyłn
wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie od strony ul. Sienkiewicza.

2.

Nie wydaje się potwierdzenia złożeniapodania pozostawionego w skrzynce podawczej.

§ 4. Kasa w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie będzie nieczynna do 30 października 2020 r. Wpłat mozna

dokonywać, bez dodatkowyclr opłat, w placówkach Banku
ul. Polna 2/5 na racIrunki bankowe:

PKO BP i Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie

- 45 1020 l332 0000 1502 |ż49 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaĘ,
- 33

l0ż0 1332 0000 1902

- 40 1020 l332 0000

1249 419'/ - opłata za udostępnianie danych osobowych,

l802 l249 4235 - gospodarka odpadami.

Traci lnoc Zarządzenie

Nr 250120ż0 Burmistrza Wasilkowa z
w sprawieogranięzęń w wykonywaniu zadań przezUrząd Miejski w Wasilkowie.
§ 5.

dnia I czerwca

2020 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§7.Zarządzenię wchodzi wżycie zdniem 19pażdzternika ż020r. ipodlega ogłoszeniu na stronie
podmiotowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskirn w Wasilkowie.
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