OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 19 października 2020 r.
Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.
1758, 1797 i 1829) podaje się do publicznej wiadomości informację o wprowadzonych ograniczeniach w
systemie pracy Urzędu Miejskiego w Pabianicach, spowodowanych stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
1. W okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji i
systemie pracy Urzędu Miejskiego w Pabianicach zwanego dalej Urzędem, spowodowane stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne wykonują na rzecz
mieszkańców wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r. poz. 293 i 471, 782, 1086);
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
7) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695, 782, 875).
3. Wykonywanie zadań odbywa się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Jeżeli
przepisy prawa wymagają osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie, następuje to z zachowaniem
wymaganych środków bezpieczeństwa, polegających w szczególności na obowiązku zakrywania ust i nosa przy
pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki i po uprzednim umówieniu wizyty – telefonicznie na
numery telefonów podane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub pocztą e-mail na adres
poczta@um.pabianice.pl.
1)
2)
3)
4)

4. Obsługa interesantów odbywa się:
za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę
Usług Administracji Publicznej);
telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są na stronie
https://bip.um.pabianice.pl w zakładkach „Urząd Miejski” i „Jednostki organizacyjne”;
drogą mailową na adres: poczta@um.pabianice.pl;
w formie pisemnej, wysłanej pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice lub pozostawionej w pojemniku na korespondencję przy wejściu do budynku Urzędu przy ul.
Zamkowej 16.

5. Dostępna jest bezpośrednia obsługa kasowa interesantów w budynku Urzędu przy ul. Zamkowej 16, z
zachowaniem środków bezpieczeństwa, o których mowa w § 2. Zaleca się dokonywanie wpłat finansowych
przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w wykazie rachunków bankowych pod adresem:
https://bip.um.pabianice.pl/artykuly/19/kontabankowe.
7. Cotygodniowe przyjęcia mieszkańców przez prezydenta miasta i jego zastępców oraz radnych Rady
Miejskiej odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną.
PREZYDENT MIASTA
/ – / Grzegorz Mackiewicz

Załącznik
do ogłoszenia
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 19 października 2020 r.

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
w celu umówienia wizyty w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

1) Biuro Rady Miejskiej – 42 22 54 651;
2) Sekretariat Prezydenta Miasta – 42 22 54 615;
3) Wydział Księgowości Budżetowej – 42 22 54 685;
4) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 42 22 54 646;
5) Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – 42 22 54 652;
6) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 42 22 54 639;
7) Wydział Ochrony Środowiska – 42 22 54 629;
8) Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji – 42 22 54 627;
9) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 42 22 54 617;
10) Wydział Urbanistyki – 42 22 54 638;
11) Wydział Spraw Lokalowych – 42 22 54 655;
12) Wydział Spraw Obywatelskich – 42 22 54 673;
13) Urząd Stanu Cywilnego – 42 22 54 623;
14) Biuro Kart Miejskich – 42 22 54 608;
15) Straż Miejska – 986, 42 22 54 660.

