OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE
FUNKCJONOWANIA U R Z Ę D U G M I N Y
WEJHEROWO
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066) Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wykonując
zadania publiczne, Urząd Gminy Wejherowo na okres od dnia 1 lipca 2020 r. do
odwołania stosuje ograniczenia przy bezpośredniej obsłudze interesantów.
1. Do bezpośredniej obsługi interesantów wyznaczono trzy stanowiska obsługi,
zlokalizowane na parterze budynku, pokój nr 11 (sala narad) Urzędu Gminy
Wejherowo, przy ul. Transportowej 1.
2. Uruchamia się z dniem 1 lipca 2020 r. kasę Urzędu Gminy Wejherowo. W czasie
obsługi przy okienku kasowym może przebywać nie więcej niż 1 interesant,
mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub
przyłbicy.
3. Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych załatwiane są
bezpośrednio w Referacie Spraw Obywatelskich – pokój nr 9.
Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych
wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów
przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa
niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w
zakresie obsługi interesantów oraz za wyjątkiem:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
(§ 15 ust.2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii).
Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa zaleca się wcześniejszą, telefoniczną
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, rezerwację terminu wizyty.

Rezerwacji terminu wizyty można dokonać pod numerami telefonów właściwych
merytorycznie Referatów Urzędu Gminy Wejherowo:
Referat Spraw
Obywatelskich

58 677 97 12
58 677 97 09

ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

Referat Finansowy

Podatki
58 677 97 23
Opłaty za
odpady
58 677 97 36

skarbnik@ugwejherowo.pl

Działalność gospodarcza

58 677 97 21

edg@ugwejherowo.pl

Referat Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej

58 677 97 42
58 677 97 13
58 677 97 17

Referat Gospodarki
Przestrzennej

58 677 97 14
58 677 97 08

Referat Inżynierii
Środowiska

58 677 97 44
58 677 97 06
58 677 97 47

Referat Gospodarki
Nieruchomościami i
Środowiska

58 677 97 31
58 677 97 07

Referat Oświaty i Spraw
Społecznych

58 738 67 85
58 738 67 83

Referat Zamówień
Publicznych i Funduszy
Zewnętrznych

58 677 97 40
58 677 97 27

Referat Organizacyjny i
Kadr

58 677 97 11
58 677 97 26

Biuro Obsługi Interesanta

58 677 97 43
58 738 67 60
58 677 97 01

Sekretariat Urzędu

Referat Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

58 677 96 07

rigk@ugwejherowo.pl

ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

sekretariat@ugwejherowo.pl

zk@ugwejherowo.pl

Osoby załatwiające sprawy w budynku Urzędu Gminy Wejherowo zobowiązane
są wyposażyć się we własnym zakresie w środki ochronne pozwalające na realizację
obowiązku zakrywania ust i nosa, jak również nie zdejmować tych środków przez cały
czas pozostawania w budynku Urzędu oraz do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem
dostępnych w Urzędzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym. Zaleca się zachowanie
dwumetrowej odległości od innej osoby, oraz w miarę możliwości stosowanie własnych
długopisów. Interesanci nadal nie będą mieć dostępu na piętro urzędu.
Pracownicy Urzędu Gminy Wejherowo obsługujący bezpośrednio umówionych
interesantów są zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub
przyłbicy.
Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z
numerem telefonu i adresem e-mail, w specjalnej skrzynce podawczej ustawionej w wejściu
głównym do budynku Urzędu.

