Urząd Miejski w Zabłudowie
BIP Urzędu Miejs kieg o w Z abłudowie

Ogłoszenie Burmistrza Zabłudowa w spawie zasad załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie oraz w
Urzędzie Stanu Cywilnego

Działając na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 z późn.
zm.) w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa klientom Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w tym Urzędu
Stanu Cywilnego, wprowadza się do odwołania następujące zasady załatwiania spraw
w Urzędzie:
1. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji
tradycyjnej.
2. Osoby zgłaszające się do Urzędu w celu złożenia podania lub wniosku proszone są o ich wrzucanie do skrzynki
podawczej umieszczonej przy drzwiach wyjściowych.
3. W szczególnych, niecierpiących zwłoki przypadkach, wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem
merytorycznym należy przed wizytą w Urzędzie uzgodnić telefonicznie lub mailowo termin wizyty
Gospodarka odpadami,857188100 w. 29, a.ciborowska@zabludow.pl

m.leonik@zabludow.pl;
Budownictwo, warunki zabudowy,857188100 w. 40 lub w. 27
Rejestracja działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,857188100 w.
28, eidencja@zabludow.pl
Oświata 85188100 w. 43, kadry@zabludow.pl ,
Organizacje pozarządowe 857188100 w 24 biuro@zabludow.pl
Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych,857188100 w. 28 ewidencja@zabludow.pl
Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,857188100 w. 31, usc@zabludow.pl
Podatki i opłaty lokalne 857188100 w. 32 i w. 30 podatki@zabludow.pl
Zarządzanie drogami,857188100 w. 33 gospodarka@zabludow.pl
Wycinka drzew, podział nieruchomości, dzierżawa,857188100 w. 39, geodezja@zabludow.pl
Sekretariat: Urzędu,857188100 w. 21, um@zabludow.pl
4. Osoba zgłaszająca się do Urzędu zobowiązana jest do stosowania się do poleceń pracownika Urzędu, mieć
osłonięte usta i nos oraz po wejściu do Urzędu zdezynfekować ręce.
5. Osoby zgłaszające się do Urzędu (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty) przyjmowane będą w godz. 7.30 14.30.
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.
Adam Tomanek
Burmistrz Zabłudowa
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