
Zarządzenie Nr 26/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w 
związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 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 z późn. zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu  Nr  784/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  28  grudnia  2020  r.
sprawie  ograniczenia  pracy  Urzędu  Miasta  Kalisza  w  związku  z  ogłoszeniem  na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z późn. zm.) w § 1 wprowadza się
następujące zmiany:

1)  ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13.Bezpośrednia obsługa, o której mowa w ust. 11 i 12, z zastrzeżeniem ust. 22 i 23, 
realizowana jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. 
Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi, będzie przekazana 
podczas umawiania wizyty.”;

2) dodaje się ust. 22 i 23 w brzmieniu:

„22.  Na  bieżąco  załatwiane  są  sprawy  związane  z  rejestracją  zgonów w Urzędzie
Stanu Cywilnego.
23.  W  przypadku  spraw  związanych  z  rejestracją  pojazdów  w  Wydziale  Spraw
Obywatelskich istnieje możliwość pozostawienia dokumentów i tablic rejestracyjnych w
Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku INFORMACJA. Powyższe dotyczy sytuacji
kiedy interesant  wyrazi  zgodę w formie  pisemnego oświadczenia  na pozostawienie
dokumentów  i  tablic  rejestracyjnych  oraz  realizację  wniosku  w  możliwie  jak
najszybszym terminie.”.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza do 
zapoznania z zarządzeniem podległych pracowników oraz zapewnienie przestrzegania 
powyższych poleceń.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Miasta www.kalisz.pl oraz przez wywieszenie w budynkach Urzędu Miasta
Kalisza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2021 r.
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