
 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020  

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 16 marca 2020 r.  
  

w sprawie zamknięcia dla mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie  

oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew 
  
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.
1
) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia                 

z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Postanawia się do odwołania ograniczyć pracę Urzędu Miejskiego w Karczewie, 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie oraz Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie poprzez ich zamknięcie dla mieszkańców 

oraz wyłączenie możliwości załatwiania spraw w sposób obejmujący bezpośrednią obsługę 
interesantów. 

 

§ 2. 1. Pisma w sprawach podlegających załatwieniu w Urzędzie Miejskim w Karczewie 

będzie można składać poprzez ich wrzucenie do specjalnej urny wystawionej przed głównym 

wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie. 

2. W sprawach pilnych oprócz złożenia pisma w sposób określony w ust. 1 powyżej 

należy zatelefonować z informacją o złożeniu pisma pod numer telefonu 22 780-65-16. 

3. W sprawach pilnych w zakresie właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie 

oprócz złożenia pisma w sposób określony w ust. 1 powyżej należy zatelefonować pod numer 

telefonu 22 780-65-16 wewn. 105. 

4. Zaleca się załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez kontakt 

telefoniczny lub przy użyciu elektronicznych form porozumiewania się, w tym w sposób 

przewidziany w odpowiednich przepisach prawa.   

 

§ 3. Zobowiązuje się Kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 do umożliwienia 

składania pism poprzez ich wrzucenie do specjalnej urny wystawionej przed głównym wejściem 

do budynku jednostki.  

 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew oraz 

Kierownikom jednostek wymienionych w §1 ust. 1. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa  

Michał Rudzki 

 

 

 

 
________________  
1
  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz.1309, 1571, 1696 oraz 

1815. 



 

 


