
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wleń 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,(tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 
ze zm.) oraz § 24 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1758) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Od dnia 13 października 2020 r. do odwołania ograniczam bezpośrednią , osobistą obsługę klientów 
urzędu wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po wcześniejszym telefonicznym 
lub e-mailowym umówieniu się z pracownikiem urzędu, w szczególności w sprawach z zakresu: 

1) rejestracji stanu cywilnego; 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

3) pomocy społecznej; 

4) świadczenia usług komunalnych; 

5) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), 
zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378), 

§ 2. Numery telefonów do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy 
Wleń w zakładce STANOWISKA oraz na drzwiach urzędu. 

§ 3. 1. Rakomenduję i zalecam załatwianie wszelkich spraw : 

1) poprzez platformę ePUAP : www.epuap.gov.pl 

2) poprzez pocztę elektroniczną na adresy: 

- sekretariat@wlen.pl 

- inwestycje@wlen.pl 

- podatki@wlen.pl 

- usc@wlen.pl 

- ros@wlen.pl 

- eutyro@wlen.pl 

2. Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Wleń pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń. 

3. Poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki ustawionej w przedsionku Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 4. Wszelkich płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy : 80 8384 1019 0000 0228 2000 
0001 

§ 5. Kasa czynna będzie w dotychczas obowiązujących  godzinach,  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod 
numerem 75 7136082. 

§ 6. Poniedziałkowe, bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone. 

§ 7. Pracownikom urzędu nakazuję respektowanie reżimu sanitarnego, w tym zachowanie dystansu 
społecznego, stosowanie maseczek i przyłbic , dezynfekję rąk oraz wietrzenie pomieszczeń biurowych. 

§ 8. Korespondencja wpływająca do urzędu poddawana jest dwudniowej kwarantannie poprzez umieszczenie 
w worku foliowym z wyraźnym oznaczeniem daty wplywu. 
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§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza sie pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 005032.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wlen z dnia 4 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Wleń 

Artur Zych
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