
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020  

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 27 sierpnia 2020 r.  

  
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Karczewie  

  

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 

r., poz. 713) oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

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

 

§ 1. 1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 postanawia się do 

odwołania ograniczyć pracę Urzędu Miejskiego w Karczewie, zwanego dalej Urzędem, w 

zakresie przyjęć interesantów. 

2. Ustanawia się jedno wejście do Urzędu od strony ul. Warszawskiej. 

3. Interesanci przyjmowani będą na parterze Urzędu według następujących zasad: 

1) liczba interesantów przebywających w tym samym czasie na parterze Urzędu nie może być 

większa niż jedna osoba na jedno stanowisko pracy. W szczególnych przypadkach losowych 

przy jednym stanowisku mogą przebywać dwie osoby załatwiające tą samą sprawę; 

2) każdego interesanta obsługuje jeden pracownik merytoryczny; 

3) każdy interesant wchodzący do Urzędu ma obowiązek dezynfekcji dłoni; 

4) każdy interesant przebywający w Urzędzie oraz pracownik obsługujący tego interesanta jest 

zobowiązany do zasłaniania ust i nosa na zasadach określonych w § 24, ust. 1, pkt 2, lit. c 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

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

poz. 433). 

 

§ 2. 1. Pisma w sprawach podlegających załatwieniu w Urzędzie można składać poprzez 

ich wrzucenie do specjalnej urny wystawionej przed głównym wejściem do budynku Urzędu. 

2. W przypadku konieczności potwierdzenia złożenia pisma, można złożyć je bezpośrednio w 

Biurze Obsługi Mieszkańców, przy zachowaniu zasad, o których mowa w § 1, ust. 3 pkt 3 i 4. 

  

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

§ 5. Traci moc Zarządzenie 26/2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla 

mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz innych jednostek organizacyjnych 

Gminy Karczew 
 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Karczewa  

Michał Rudzki 
 


