POWIATOWY
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
www.pinb.nbip.pl, tel. 22 777 40 07
Piaseczno, dnia 25.05.2020 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 2 / 2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
z dnia 25 maja 2020 r.
Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz.U.2020.265- t. j.) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878) zarządzam, co następuje:
w sprawie: Zasad przyjęć Obywateli w siedzibie PINB w Piasecznie od dnia 25 maja 2020 r
§1
Wizyty w siedzibie urzędu umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Prosimy
o podanie celu wizyty, ewentualnie sygnatury sprawy, przewidywanego czasu trwania pobytu
w inspektoracie (nie dłuższego jednak niż 45 minut) oraz numeru telefonu kontaktowego.
Na umówione spotkanie może przyjść wyłącznie osoba umówiona, osoby towarzyszące nie
mogą uczestniczyć w spotkaniu.
Akta udostępniane są w siedzibie PINB w Piasecznie :
- w poniedziałki w godzinach 8 ºº– 15 ºº
- od wtorku do piątku w godzinach 9 ºº – 14 ºº
−
Wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw przez konkretnych pracowników będą
udzielane jedynie telefonicznie pod numerem

tel. 22 777 40 07
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

sekretariat@pinbpiaseczno.pl
Osób nieumówionych nie przyjmujemy
§2
Składanie wniosków i innych pism dotyczących prowadzonych postępowań
administracyjnych zaleca się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
na platformie ePUAP
https://epuap.gov.pl lub http://www.pinb.nbip.pl

§3
Na wizytę w urzędzie zapraszamy tylko osobę zdrową bez objawów chorób, w szczególności
bez: gorączki , kaszlu, kataru, bólu mięśni, duszności. Nie przyjmiemy na spotkanie
w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę
w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku
prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.
Po wejściu do siedziby urzędu prosimy o zdezynfekowanie rąk. W czasie trwania wizyty
należy mieć zakryte usta i nos maseczką, przyłbicą lub elementem ekwiwalentnym.
Osoby nie stosujące do wytycznych, nie zostaną wpuszczone do budynku.
Na spotkanie proszę przynosić własne narzędzie do pisania.
§4
Zarządzenie PINB nr 1/ 2020 z dnia 30.03.2020 r. traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.

