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ZARZĄDZENIE NR  A/107/2021 
 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY  

z dnia 13 lipca 2021 roku 
 

     w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Puławy  
 

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

(Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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.) 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. poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Od dnia 13 lipca 2021 r. sprawy urzędowe będą załatwiane w sposób tradycyjny lub 

elektroniczny, a w szczególności: 

1) za pośrednictwem platformy EPUAP; 

2) poprzez kontakt telefoniczny; 

3) za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Puławy; 

4) poprzez osobiste złożenie pisma w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta; 

5) poprzez obsługę bezpośrednią interesantów na stanowiskach pracy w budynku przy 

ul. Lubelskiej 5. 

 
§ 2. 

 
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. 

§ 3. 
 

Podczas pobytu interesantów w budynku Urzędu Miasta Puławy oraz Urzędu Stanu 
Cywilnego w Puławach nakazuje się zakrywanie ust i nosa, przy pomocy maseczki. 
 

§ 4. 
 

Interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania budynku 
Urzędu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do budynku 
Urzędu, na poszczególnych jego piętrach, w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
na każdym stanowisku obsługi. 
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§ 5. 
 

W trakcie bezpośredniej obsługi interesantów zaleca się, aby w pomieszczeniu przebywała 

nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem pracowników Urzędu.  

§ 6. 
 
Podczas obsługi bezpośredniej w budynku Urzędu Miasta Puławy oraz Urzędzie Stanu 
Cywilnego zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 metra odstępu 
interesantów od siebie. 
 

§ 7. 
 

Wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 metra 
pomiędzy uczestnikami spotkań organizowanych z udziałem interesantów.  
 

§ 8. 
 
Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się w każdy dzień roboczy po zakończeniu godzin pracy 
Urzędu. 

 
§ 9. 

 
W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia nie stosuje się zapisów Zarządzenia Nr 

A/91/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta Puławy, 

dotyczących sposobu obsługi interesantów. 

§ 10. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Puławy. 

§ 11. 
 
 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 12. 
 
Traci moc Zarządzenie Nr A/82/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 7 maja 2021 roku w 

sprawie wprowadzenia szczególnych zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu 

funkcjonowania Urzędu Miasta Puławy zmienione Zarządzeniem Nr A/92/2021 Prezydenta 

Miasta Puławy z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr A/102/2021 Prezydenta 

Miasta Puławy z dnia 25 czerwca 2021 roku. 

§ 13.  

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 

2021 r. 

         Prezydent Miasta Puławy 

           (-) mgr inż. Paweł Maj 


