OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
z dnia21.04.2020.
Zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 19 kwietnia 2020 r. wsprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem
stanu epidemii oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica nr OR.0050.62.2020 z
dnia 21.04.2020 roku w sprawie ustalenia zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy oraz spółek gminnych w związku z rvystąpieniem stanu epidemii
informuję, ń oddniaZ2 kwietnia doodwołania Urząd Miejski w Trzebnicy zmienia
doĘchczasową organ wacię pracy.

1. Pracownicy następujących komórek orgarizacyjnych, jednostek organizacyjnych i spółek
gminnych z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
pomocy społecznej, świadczenia usług komunalnych, decyĄi o warunkach zńudolvy i
zagospodarowaniu terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyĄi zezwalającej na
usunięcie drzęw lub krzewów realizowaó będą obsługę klientów Urzędu w zadaniach
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Zńatwianie spraw wymienionych powyżej odbywać będzie się poprzez zgłoszenie
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w tymczasowym Biurze Obsługi Klienta
(znajdującym się przy wejściubocznym do Urzędu od strony ul. Witosa) w jakiej sprawie lub
w jakim wydziałem Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, jednostką organizacyjną Gminy
Trzebnica lub spółką gminną Klient chce się skontaktować. Następnie pracownik
tymczasowego Biura Obsługi Klienta zawiadamia telefonicznie właściwegopracownika
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, jednostki organizacyjnej Gminy Trzebnica lub spółki
gminnej, który zobowiązany jest udać się do tymczasowego Biura Obsługi Klienta
i w przypadku podjęcia przez merytorycznego pracowllika decyzji co do konieczności
osobistego załatylieniaprzez Klienta sprawy w budyŃu Urzędu Miejskiego w Trzebnicy uda
się z Klientem Urzędu do wyznaczonego pokoju znaldljącego się w przyziemiu budyŃu
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w którym zzachowartiem niezbędnego dystansu ftzycznego i
środków deąmfekcyjnych podejmie dalsze czynności merytoryczne związarte z załatwieniem
sprawy. Następnie pracownik odprowadzi Klienta Urzędu do wyjściaz budynku Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.
3. Zńńwianie wszelkich pozostałych spraw niewymienionych w punkcie 1 ogłoszenia
odbywaó się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcię telefonicznym z właściwym

pracownikiem Urzędu Miejskiego w Trzebnicy i następowaó będzie w sposób uzgodniony z
pracownikiem Urzędu.

4. ZaIecam korzystanie z możliwościzałatwiania spraw administracyjnych przez

internet,

e-PUAP, drogą mailową na adres: sekretariat@um.trzebnica.pl lub telefonicznie (71) 3I2 06
11. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych komórek
organizacyjnych lub starrowisk pracy znajduje się na stronie Biuletynu
po d adre sem www. b ip .tr zebnicapl w zaHadcę : M enu B IP/Wydzi ałyl W
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