
KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gtogowie

zdnia02.11.2020r.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczeri, nakazow i zakazow z zwi^zku z wystapieniem stanu epidemii
(Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z pozn. zm.), z uwagi na aktualn^ sytuacje epidemiologiczn^ w kraju,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Glogowie podjai decyzje, iz osobiste przyjmowanie
Interesantow, jak rowniez wszelkie kontrole i ogledziny do odwolania podlegajq ograniczeniu.

Ograniczenie nie dotyczy:

- zadan dotyczsjcych uzupeinienia wnioskow i odbioru dokumentow (ktore rozpatrywane b§d%
na dotychczasowych zasadach);

- spraw nagtych i pilnych - zwiazanych z zagrozeniem zycia, zdrowia i bezpieczenstwa mienia.

Osoby stawiaj^ce sif do siedziby PINB w Glogowie b$d$ obslugiwane bezposrednio tyiko do
godziny 12.00.

Powyzsze nie obejmuje kontroli i ogledzin juz zaplanowanych, o przeprowadzeniu ktorych zostali
poinformowani zainteresowani.

W pozostalych przypadkach prosi si? Interesantow o zalatwianie spraw urzedowych:

- droga pocztow^,

- droga^ elektroniczn^,

- za posrednictwem platformy e-PUAP

- poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 76 72 72 563

Przypomnienia wymaga, iz kazda osoba stawiaj^ca si? w urzedzie, zobowiazana jest do zakrywania
ust i nosa przy pomocy maseczki lub przylbicy (§ 27 w/w Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 9
pazdziernika 2020r.). Osoby, ktore nie zastosuj^ si? do powyzszego, nie zostan^ wpuszczone do
Inspektoratu.

Dopuszczalna liczba interesantow przebywaj^cych, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu
nie moze bye wieksza niz 1 osoba na jedno stanowisko obshigi, z wyt^czeniem osob realizuj^cych
zadania w zakresie obshigi interesantow.

Jednoczesnie informuje, ze dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, nalezy przesylac
w oryginale (np. droga^ pocztow^) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina si?, iz
podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale takze dol^czanych do niego
zalacznikow. Oznacza to, ze kazdy z nich winien bye opatrzony podpisem elektronicznym.

Podejmowane dzialania kierowane s^ trosk^ o zdrowie i bezpieczeristwo Panstwa oraz nasze.

Zwracamy si? do Panstwa z prosba^ o wyrozumialosc i stosowanie si? do przyj?tego snosobu
post?powania w tym okresie.
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