KOMUNIKAT NR 5/2021
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 16 kwietnia 2021 roku
1. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w związku z występującą sytuacja dotyczącą zagrożenia koronawirusem,

informuję, że od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. Urząd Gminy w Kazimierzu
Biskupim będzie zamknięty dla interesantów.
2. Wizyty osobiste w siedzibie Urzędu winny być składane jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki.
W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i godziny wizyty w Urzędzie telefonicznie, z właściwym
merytorycznie pracownikiem oraz stawienie się do Urzędu tylko na wyznaczony termin.
3. Sprawy urzędowe będą załatwiane w formie telefonicznej, korespondencyjnej - pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną
poprzez skrzynkę ePUAP. Pisma, wnioski i podania w formie papierowej można składać w Skrzynce Podawczej
umieszczonej przy wejściu bocznym do budynku Urzędu od strony parkingu.
4. Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim pracuje w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,
piątek 7.30-14.00 i jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych
kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.
5. Osoby chcące uregulować swoje płatności w kasie Urzędu Gminy m.in. z tytułu zobowiązania podatkowego, opłat za
wywóz nieczystości, czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych oraz innych opłat, proszone są sygnalizowanie potrzeby
wejścia do budynku za pomocą dzwonka, który umieszczony jest z lewej strony drzwi wejściowych bocznych do budynku
Urzędu od strony parkingu i oczekiwanie na przyjście pracownika, który wskaże mieszkańcowi/klientowi miejsce –
specjalnie zabezpieczone stanowisko na wypisanie wniosku lub oczekiwanie na np. wydanie dokumentu, sprawdzenie
danych w systemie.
6. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, przy KASIE jednocześnie przebywać mogą maksymalnie
2 osoby z zachowaniem, co najmniej 1,5 – metrowej odległości. Pozostałych interesantów prosimy o oczekiwanie
przed wejściem do budynku Urzędu Gminy.
7. Bardzo proszę Państwa o przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów
prawa. Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu Gminy ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki
(z wyjątkiem osób, przewidzianych przepisami prawa) oraz zdezynfekowania rąk (środek do dezynfekcji rąk będzie
znajdował się przy wejściu do budynku oraz przy kasie).
8. Poniżej przypominam dane teleadresowe Urzędu Gminy i Sanepidu oraz numery telefonu:
➢ W przypadku korespondencji tradycyjnej proszę kierować ją na adres: Urząd Gminy Kazimierz Biskupi,
ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi.
➢ W przypadku formy elektronicznej korespondencję proszę kierować poprzez skrzynkę podawczą ePUAP:
kazimierz_biskupi.
➢ Ważniejsze numery telefonu:
▪ Sekretariat - 63 244 77 45, 63 241 12 10 i fax: 63 244 77 46, 63 241 12 15.
▪ Urząd Stanu Cywilnego - tel. 63 244 77 35
▪ Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel. 63 244 77 36, 63 244 77 37, 63 244 77 48
▪ Referat Podatkowy - tel. 63 244 77 29, 63 244 77 40
▪ Referat Oświaty - tel. 63 244 77 23, 63 244 77 57
▪ Referat Nieruchomości - tel. 63 244 77 33, 63 244 77 39
▪ Referat Inwestycji i Rozwoju - tel. 63 244 77 56, 63 244 77 38, 63 244 77 31
▪ Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy - tel. 63 244 77 43
▪ Biuro Administracyjno - Organizacyjne: tel. 63 244 77 24
▪ Biuro Obsługi Interesanta - tel. 63 244 77 47
➢ Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie: tel. 509 698 188
9. Płatności zachęcamy również wykonywać elektronicznie: Numery rachunków bankowych Gminy:
• wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Kazimierzu Biskupim: Bank Spółdzielczy Konin O/Kazimierz Biskupi: 94 8530 0000 0200 0374 2000 0470
• wpłatę z tytułu podatków oraz czynszu lokali mieszkalnych i gospodarczych można uiszczać na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim: Bank Spółdzielczy Konin O/Kazimierz Biskupi: 98 8530 0000 0200 0374

2000 0010
Proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej (kazimierz-biskupi.pl)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.kazimierz-biskupi.pl). Informacje o zmianach zamieszczane będą w
zakładce: „Koronawirus”. Przepraszam za utrudnienia i proszę o wyrozumiałość i współpracę.
Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Maciejewski

