OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania
zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 - ogranicza się wykonywanie zadań publicznych
przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z wyłączeniem zadań niezbędnych do
zapewnienia pomocy obywatelom tj. spraw z zakresu:
1) ewidencji ludności – nr tel.: 58 692 94 27
2) dowodów osobistych – nr tel.: 58 692 94 46 oraz 58 692 94 06
3) świadczenia usług komunalnych- wywóz odpadów komunalnych nr tel.: 58 692-9460
4) działalności gospodarczej – 58 692 94 11
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) 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) - nr tel.: 58 692 94 28
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) nr tel.: 58 692-94-57
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) - nr tel.: 58 692-94-61
W przypadku konieczności załatwienia spraw o których mowa w pkt 1- 6 w sposób
bezpośredni w Urzędzie Gminy proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Urząd Gminy realizuje wszystkie sprawy publiczne będące w zakresie działania gminy za
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty lub telefonicznie. Pisma i
korespondencję nie wymagającą bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem można składać w
wyznaczonym do tego miejscu przed wejściem do Urzędu Gminy.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 58 692 94 21
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