
ZARZĄDZENIE NróŁSS/2020 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Urzędzie Miejskim w Makowie 
Mazowieckim w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1356) zarządza się, co następuje:

§1-

1. W okresie od dnia 31 sierpnia 2020 r. do odwołania zaleca się ograniczenie bezpośredniej 
obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

2. Załatwianie spraw przez interesantów odbywać się będzie drogą e-mailową, telefoniczną, 
za pośrednictwem ePUAP oraz w ograniczonym zakresie osobiście w wyznaczonych do tego 
miejscach w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim. Interesanci obsługiwani będą 
bezpośrednio przez merytorycznych pracowników. Zaleca się, aby termin i godzina wizyty 
interesanta w urzędzie była wcześniej uzgodniona.

§2-

1. Dokumenty do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim mogą być dostarczone:

1) pocztą na adres:
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 
06 -200 Maków Mazowiecki;

2) w wersji elektronicznej na adres:
a) e-mail:urzad@makowmazowiecki.pl
b) ePUAP
c) fax: 29 71 71 507;

3) osobiście w zamkniętych, odpowiednio opisanych kopertach (imię i nazwisko, adres, 
numer telefonu) Kopertę należy wrzucić do skrzynki znajdującej się na budynku 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w przy ul. Moniuszki 6.

§3.

W przypadku wątpliwości dot. elektronicznego załatwienia sprawy należy skontaktować się 
telefonicznie (29 71 71 002) bądź e-mailowo (urzadU inakowmazowiecki.pl) z urzędem. 
Zapytanie zostanie przekazane do właściwej dla sprawy komórki.
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§4.

1. Odbiór dokumentów z Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim następuje po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę lub za 
pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami.

§5.

Z dniem 1 września 2020 r. wznowiona zostanie praca punktu kasowego w Urzędzie Miejskim 
w Makowie Mazowieckim. Nadal jednak zaleca się dokonywanie płatności drogą 
elektroniczną.

1. Wpłaty z tytułu opłat administracyjnych należy uiszczać na konto:

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010.

2. Wpłaty z tytułu podatków oraz gospodarowania odpadami komunalnymi należy 
przekazywać na indywidualny rachunek bankowy:

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjno 
Adminsitracyj nego.

§7.

Traci moc zarządzenie Nr 251A/2020 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 
21 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Urzędzie Miejskim 
w Makowie Mazowieckim związku z wystąpieniem stanu epidemii.


