
Zarządzenie  Nr 117/2020 

Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia 22 maja 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 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. pozycja 878) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z obowiązującym na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej  stanem epidemii  oraz 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wprowadza się ograniczenia 

w bezpośredniej obsłudze interesantów przez Urząd Miejski w Tczewie.  

2. Rodzaj i forma wprowadzonych ograniczeń zostały określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia.   

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 102/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 kwietnia 2020 r.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

      Prezydent Miasta  

     Mirosław Pobłocki  



Załącznik do Zarządzenie Nr  117 /2020 

Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia  22 maja   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 § 12 ust. 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

pozycja 878) informuje jak poniżej: 

Od dnia 25 maja 2020 r. interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w budynkach urzędu, z 

zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających jednocześnie w budynkach będzie ograniczona 

(w jednym pomieszczeniu może znajdować się  jedna osoba na jedno stanowiska obsługi).  

Interesanci będą obowiązani stosować się do wytycznych związanych z przestrzeganiem 

rygorów sanitarnych dot. zachowania odstępów od stanowisk pracy oraz innych osób, 

dezynfekcji rąk, obowiązku zasłaniania ust i nosa.  

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje bezpośrednio interesantów tylko w sprawach z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego. 

Mając na uwadze jednak zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników 

nadal zachęca się mieszkańców, do załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz 

wcześniejszego umawiania terminu spotkania. Adresy mailowe i numery telefonów do 

wszystkich komórek organizacyjnych znajdują się na stronie www.bip.tczew.pl.  

Liczba osób przebywających w   budynkach Urzędu jest monitorowana przez funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej.   

        

Prezydent Miasta 

 

       Mirosław Pobłocki 

  

 


