W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz wzrostem zachorowań na COVID-19,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Toszek,
mając na celu konieczność ograniczania kontaktów społecznych i zachowania reżimu sanitarnego

w dniach od 16 listopada do 27 listopada br. (z możliwością przedłużenia)
Urząd Miejski w Toszku wykonuje zadania wyłącznie niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom.
Podstawową formą komunikacji z Urzędem jest kontakt telefoniczny, elektroniczny poprzez ePUAP lub e-mail.
Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych dostępny jest na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przed wejściem do budynku Urzędu.

W sprawach losowych oraz wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, interesanci będą przyjmowani
i obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonych do tego stanowiskach, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub
elektronicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu na oznaczoną datę i godzinę. Poza wskazanymi stanowiskami obowiązuje
całkowity zakaz poruszania się po terenie obiektu (brak wstępu na I i II piętro Urzędu).
Wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu należy składać elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego, a pisma
nie wymagające potwierdzenia poprzez umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. B. Chrobrego 2
(bez możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia).
Kasa będzie czynna – obsługa interesantów dokonujących wpłat odbywa się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu
wizyty. Zaleca się dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem) na konta:
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 65 1050 1298 1000 0023 9900 8594
- podatki 30 1050 1298 1000 0023 5623 8820
- opłaty za dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, sprzedaż napojów alkoholowych i inne 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534
Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian, jednakże w godzinach od 12:00 do 12:15 Urząd pozostaje zamknięty (przerwa techniczna), ponieważ w tym czasie prowadzona
będzie dezynfekcja światłem UVC celem unieszkodliwienia wirusów, bakterii i drobnoustrojów.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie –
nasze odpowiedzialne zachowanie ma na celu ochronę przed zakażeniem koronawirusem
i zachorowaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa nas wszystkich.
#ZOSTANWDOMU

