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ZARZĄDZENIE NR A/19/2022 
 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY  

z dnia 31 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zmian w zakresie obsługi interesantów 
oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Puławy.  
 

 

          Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) w zw. z § 21 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów              

z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów                   

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.1) oraz w celu 

realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.2) zarządza 

się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Mając na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem 

SARS-CoV-2, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów, polegające na  

ograniczeniu w okresie od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku bezpośredniej obsługi 

interesantów w Urzędzie Miasta Puławy. 

 

§ 2. 

 

Niezbędne sprawy urzędowe będą załatwiane:  

1) za pośrednictwem platformy EPUAP; 

2) poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Puławy; 

3) za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 

Puławy; 

4) poprzez wrzucenie pisma do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, która 

znajduje w Sali obsługi, znajdującej się na parterze budynku lub poprzez osobiste 

złożenie pisma z możliwością potwierdzenia jego złożenia (wejście boczne do Urzędu 

Miasta Puławy od strony budynku Sądu Rejonowego w Puławach); 

5) poprzez bezpośrednią obsługę interesantów wyłącznie z wykorzystaniem stanowisk  

w Sali obsługi na parterze budynku z wejściem od strony Sadu Rejonowego                              

w godzinach 7.45 – 15.15 (przerwa dezynfekcyjna 11.15 - 11.45), w czwartki 9.15 – 

16.45 (przerwa dezynfekcyjna 12.00 – 12.30). Kasa Urzędu Miasta będzie czynna                 

w godzinach 8.00 – 14.45, w czwartki 9.15 – 16.15 (przerwa dezynfekcyjna w tych 

samych godzinach co na Sali obsługi). 

 

 

 

 
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 
1262, 1583,  1754, 1878, 1967, 2177, 2311, 2330 i 2378 oraz z 2022 r. poz. 149, 210  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 
i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 
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§ 3. 

Sprawy z zakresu: 

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych; 

2) planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

3) ochrony środowiska;  

4) gospodarki nieruchomościami; 

5) karty dużej rodziny; 

6) rozwiązywania problemów alkoholowych; 

7) podatków i opłat lokalnych; 

8) spraw mieszkaniowych w tym dodatku mieszkaniowego i energetycznego; 

9) obsługi przedsiębiorców; 

10) obsługi kasowej Urzędu Miasta 

załatwiane będą w sposób określony w § 2 pkt 5. W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa 

interesantów będzie odbywała się, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty. 

§ 4. 

 

Urząd Stanu Cywilnego będzie realizował bezpośrednio wszystkie sprawy z zastrzeżeniem, 

że w pierwszej kolejności  będą realizowane sprawy z zakresu: 

1) rejestracja urodzeń;  

2) rejestracja zgonów; 

3) zawieranie związków małżeńskich. 

 

§ 5. 

 

Wprowadza się zmiany w sposobie obsługi interesantów Urzędu Stanu Cywilnego                       

w Puławach poprzez podjęcie następujących działań: 

1) wyznacza się jedno czynne wejście do budynku. Pozostałe wejścia pozostają 

zamknięte; 

2) wchodzenie interesantów przez wyznaczone wejście nadzoruje pracownik USC;  

3) pracownik USC decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób, mając na uwadze 

dopuszczalną liczbę interesantów na jedno stanowisko obsługi; 

4) w sytuacjach szczególnych pracownik USC może zdecydować o całkowitym 

zamknięciu wejścia do budynku. 

§ 6. 

 

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w podwyższonym reżimie sanitarnym zgodnie 

z Procedurą bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19, stanowiącą załącznik do 

Zarządzenia Nr 63/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 października 2021 r w sprawie 

wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 dla pracowników 

Urzędu Miasta Puławy. 

§ 7. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. 
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§ 8. 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

 

§ 9. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku i obowiązuje do 28 lutego 2022 
roku. 
 
 
 
 
          

Prezydent Miasta Puławy 

        (-) Paweł Maj 


