
Zarządzenie  Nr 67/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia 13  marca  2020 r.  

 

 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie 

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 

 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U 2019 r. poz.506  z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. pozycja 374) w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2 

wprowadza się następujące zasady organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie określone 

w załączniku do niniejszego zarządzenia.   

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania.   

 

 

 

      Prezydent Miasta  

     Mirosław Pobłocki  



Załącznik do Zarządzenie Nr 67/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa  

Z dnia 13 marca 2020 r.  

 

 

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U 2019 r. poz.506  z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. pozycja 374) w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,  dbając 

o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników  

Prezydent Miasta 

podejmuje decyzję o wprowadzeniu ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów przez 

pracowników urzędu. Od dnia 16 marca 2020 roku interesanci będą przyjmowani wyłącznie 

po uzgodnieniu i wcześniejszym umówieniu spotkania (daty, godziny) w budynkach przy 

ul. 30 Stycznia 1, Placu Marszałka J. Piłsudskiego 1 oraz Obrońców Westerplatte 3. Poza tym 

kontakt z pracownikami urzędu będzie możliwy telefonicznie, elektronicznie lub pocztą 

tradycyjną.  Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych 

znajdują się na stronie www.bip.tczew.pl.  

Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmował interesantów wyłącznie w sprawach związanych 

z aktami zgonu i rejestracją urodzeń. W innych sprawach obowiązują zasady jak wskazano 

wyżej.  

Kasa Urzędu Miejskiego znajdująca się w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 będzie czynna. 

W kasie będzie mogła przebywać tylko jedna osoba.  

 

 

       Prezydent Miasta 

 

       Mirosław Pobłocki 

  

 


