
                                                ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 

                           BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

                                                   z  dnia 21 kwietnia 2020 r.   

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą  

            Na podstawie art. 31 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2019r.poz.506,1309,1571,1696 i 1815) w związku z § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii ( Dz.U.poz.697)  

                                                   zarządzam, co następuje : 

§ 1.1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

wykonywanie przez Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą zadań polegających na bezpośredniej 

obsłudze interesantów polega do odwołania ograniczeniu wyłącznie do zadań niezbędnych do 

zapewnienia pomocy obywatelom, tj: 

1) rejestracji stanu cywilnego 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych 

3) pomocy społecznej 

4) świadczenia usług komunalnych  

5) administracji architektoniczno-budowlanej z zakresu działania Urzędu Miasta 

6) ochrony środowiska 

2. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w miejscu wyznaczonym – parter Urzędu 

Miasta, ul.Graniczna 2. 

3. Interesanci do Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowani są w godzinach od 8:00 do 14:00. 

§ 2.1. W sprawach innych niż wymienione w § 1 ust.1 wszelkie dokumenty i wnioski do 

Urzędu, należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w 

oznakowanym pojemniku ustawionym w wejściu do Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2. 

2.W sprawach innych niż wymienione w §1 ust.1, bezpośrednia obsługa interesanta jest 

realizowana jeżeli wymagają tego odrębne przepisy. 

3.Kasa Urzędu Miasta pozostaje zamknięta do odwołania. 

4.Cotygodniowe „poniedziałkowe” bezpośrednie spotkania z Burmistrzem podlegają 

zawieszeniu do odwołania. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że istnieje 

możliwość przyjmowania telefonicznego pod nr 95 7278101. 

§ 3. Treść Zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie podmiotowej 

Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie 

Urzędu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

                                                                                                        BURMISTRZ MIASTA  

                                                                                                               Andrzej Kunt  



                                        OGŁOSZENIE  

           BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ  

Informuję, że od dnia 22 kwietnia br. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą realizuje 

zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, tj: 

1. REJESTRACJI STANU CYWILNEGO  

2. EWIDENCJI LUDNOSCI I DOWODÓW OSOBISTYCH  

3.POMOCY SPOŁECZNEJ  

4.ŚWIADCZENIA USŁUG KOMUNALNYCH 

5.ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ W       

   ZAKRESIE ZADAŃ URZĘDU   

6.OCHRONY ŚRODOWISKA  

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w miejscu wyznaczonym – 

parter Urzędu Miasta, ul.Graniczna 2. 

    Interesanci do Urzędu Stanu Cywilnego przyjmowani są 

                        w godzinach od 8:00 do 14:00. 

W sprawach innych niż wymienione wyżej wszelkie dokumenty i wnioski do 

Urzędu, należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez 

umieszczenie w oznakowanym pojemniku ustawionym w wejściu do Urzędu 

Miasta przy ul. Granicznej 2. 

Bezpośrednia obsługa interesanta jest realizowana również jeżeli wymagają tego 

odrębne przepisy. 

Kasa Urzędu Miasta pozostaje zamknięta do odwołania. 

Cotygodniowe „poniedziałkowe” bezpośrednie spotkania z Burmistrzem 

podlegają zawieszeniu do odwołania. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 

informuje, że istnieje możliwość przyjmowania telefonicznego pod nr 95 

7278101. 

                                                                       BURMISTRZ MIASTA  

.                        Andrzej Kunt 

 

Kostrzyn nad Odrą, 21 kwietnia 2020r.           


