
ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2020 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Marki i Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 w Markach w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2020 r., poz. 713 i 1378), art 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 
1797, 1829 i 1871), zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Z uwagi na ogłoszony od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania Urząd 
Miasta Marki będzie realizował wszystkie zadania w sposób gwarantujący bezpośrednią 
obsługę interesantów na warunkach wskazanych w ust. 2 - 4. 

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym 
pomieszczeniu Urzędu Miasta Marki nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko 
obsługi, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871). 

3. Wszystkie sprawy, z wyjątkiem wskazanych w ust. 4, realizowane będą wyłącznie po 
uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (22) 781 10 03. 

4. Sprawy z zakresu podatków i opłat, rejestracji stanu cywilnego dotyczące 
sporządzenia aktu zgonu oraz w wyjątkowych przypadkach także inne sprawy mogą być 
realizowane bez ograniczeń, o których mowa w ust. 3. 

5. W celu realizacji obsługi interesantów dopuszcza się organizowanie bezpośredniego 
wstępu interesantów na teren Urząd Miasta Marki, z uwzględnieniem zasady określonej 
w ust. 2. 

6. Obsługa interesantów prowadzona telefonicznie oraz za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) odbywać się będzie bez ograniczeń, o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. 1. Z uwagi na okoliczność, o której mowa w § 1 ust. 1, do odwołania Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 w Markach będzie realizowało wyłącznie sprawy wskazane przez 
Urząd Miasta Marki w sposób gwarantujący bezpośrednią obsługę mieszkańców. 
Postanowienia § 1 ust. 2 i ust. 5 oraz ust. 6, stosuje się odpowiednio. 

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, realizowane będą wyłącznie po uprzednim 
telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu (22) 781 10 03 wew. 901, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W wyjątkowych przypadkach sprawy, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane 
bez ograniczeń, o których mowa w ust. 2. 
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§ 3. Traci moc zarządzenie nr 0050.187.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 
16 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Marki i Centrum 
Aktywności Fabryczna 3 w Markach w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
§ 5. 1. Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Marki oraz 

ogłoszeniu na stronie internetowej. 
2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

z up. Burmistrza Miasta 
Marki 

 
 
 

Dariusz Pietrucha 
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