Zarządzenie nr 318/OR/2020
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 13.10.2020r.
w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1758)
zarządzam, co następuje:
§1
1. W

związku

z

obowiązującym

stanem

zagrożenia

epidemicznego

na

obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów,
pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 15 października 2020r.
do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu
polegającemu na:
1) zakazie swobodnego wstępu Interesantów do budynków Urzędu przy ul. dr. Floriana
Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 i 7;
2) do budynków Urzędu, o których mowa w pkt 1 Interesanci będą wpuszczani
pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (tj. każdy powinien mieć
maseczkę oraz po wejściu do Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce).
2. Urząd Miasta realizuje zadania w sposób zapewniający porządek publiczny oraz zdrowie
i bezpieczeństwo Interesantów.
3. Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu Miasta należy składać elektronicznie,
za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w tymczasowej Skrzynce Podawczej
ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta od strony parkingu.
4. Pracownicy Urzędu Miasta będą załatwiać sprawy Interesantów drogą telefoniczną
i korespondencyjną. Jako podstawowy sposób komunikacji Interesantów z pracownikami
Urzędu ustala się kontakt telefoniczny na numer telefonu (32) 235-10-17 lub (32) 339-2266,

elektroniczny (w formie

wiadomości e-mail)

na adres um@knurow.pl

lub

korespondencyjny na adres Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
44- 190 Knurów.
5. W sytuacjach losowych oraz w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań
administracyjnych, Interesanci będą przyjmowani w Urzędzie Miasta, po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym.
6. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden Interesant na jedno
stanowisko obsługi (nie licząc osoby obsługującej).

§2
Ograniczenia dotyczące swobodnego wstępu do budynków Urzędu, wskazane w § 1, mają
zastosowanie również do:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) świadczenia usług komunalnych;
4) administracji architektoniczno – budowlanej;
5) ochrony środowiska;
6) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej.
§3
1. Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od
strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy.
2. Do Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem
głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.
3. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta do ograniczenia kontaktów bezpośrednich
z Interesantami, a w sytuacjach losowych i wymagających podjęcia niezwłocznych działań
administracyjnych,

wymagających

bezpośredniego

kontaktu

–

zobowiązuje

się

pracowników Urzędu Miasta do zachowania szczególnych środków ostrożności,
w szczególności przestrzegania bieżących rozporządzeń Ministra Zdrowia i komunikatów
Głównego Inspektora Sanitarnego.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Knurów.
§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
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