
OGŁOSZENIE 

Burmistrza Nasielska  

z dnia 28 stycznia 2022 roku 

w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

 

Działając na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.), w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, w tym 

pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, od dnia 31 stycznia 2022 roku do odwołania, 

wprowadza się dla obywateli ograniczenie dostępności do budynku Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku, polegające na bezpośredniej obsłudze spraw wyłącznie w Biurze Obsługi 

Interesantów (na parterze budynku). 

 

Powyższe ograniczenie dostępności nie dotyczy osób załatwiających sprawy urzędowe z zakresu: 

1) rejestracji stanu cywilnego, 

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

3) pomocy społecznej, 

4) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, 

5) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, 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, 

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, 

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych, 

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, 

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

c) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 

oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, 



7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi 

publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, 

udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa 

drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub 

prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa 

w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

8) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za odpady, 

9) podatków i opłat lokalnych. 

 

Ograniczenie dostępności do budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku nie dotyczy również: 

1) radnych Rady Miejskiej w Nasielsku realizujących swoje uprawnienia i obowiązki wynikające  

z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

2) sołtysów załatwiających sprawy urzędowe w ramach sprawowanego mandatu sołtysa, 

3) pracowników jednostek organizacyjnych Gminy załatwiających sprawy urzędowe związane  

z wykonywaną pracą, 

4) osób dokonujących czynności związanych z podpisywaniem umów zawieranych przez 

Burmistrza Nasielska bądź jednostki organizacyjne Gminy, 

5) osób będących pracownikami podmiotów zewnętrznych obsługujących Burmistrza, Radę 

Miejską bądź jednostki organizacyjne Gminy, 

6) osób obsługiwanych przez punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Nasielsku. 

 

Jednocześnie przypominam, iż: 

• 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 (§ 21 ust. 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), tj. zasada 1 INTERESANT  

NA 1 STANOWISKO OBSŁUGI, 

• w budynku Urzędu Miejskiego Nasielsku jako budynku użyteczności publicznej obowiązuje 

NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI (§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. d 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). 

 

Burmistrz Nasielska 

/-/Bogdan Ruszkowski 


