Urząd Miejski nadal zamknięty do odwołania!

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wychodzenia z domu z powodu epidemii koronawirusa.
Proszę zapoznać się z treścią komunikatu na temat tego, jak można kontaktować się z
Urzędem Miejskim w Słubicach.
Z Urzędem Miejskim można się kontaktować telefonicznie, drogą mailową lub listownie. Na
budynku wywiesiliśmy także skrzynkę pocztową, która jest na bieżąco opróżniana, a sprawy
przekazywane są do poszczególnych wydziałów. Jedynie w sprawach wyjątkowych, które
wymagają osobistej wizyty w urzędzie jest taka możliwość po uprzednim umówieniu się z
pracownikiem telefonicznie. Prosimy o przestrzeganie tych zasad!
W przypadku korespondencji listownej prosimy kierować ją na adres:
Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
1. Kontakt elektroniczny:
przez ePUAP – „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”(LINK) lub mailowo
slubice@slubice.pl
Wysyłając pismo przez ePUAP dobrze jest posiadać profil zaufany – można go założyć
samemu: strona profilu zaufanego(LINK). Polecamy zakładanie profilu zaufanego przy
pomocy usług bankowości elektronicznej: załóż PZ on-line(LINK). Jeżeli wniosek wysłany
jaki „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” wymaga podpisu osoby składającej, można
podpisać profilem zaufanym tutaj: podpisz profilem zaufanym(LINK).
1. Kontakt telefoniczny z każdym wydziałem:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa nr tel. 95 737 20 35
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 95 737 2055
Wydział Organizacyjny: 95 737 2015
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 95 737 2038
Biuro spraw społecznych: 95 737 2008
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury: 95 737 2050
Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska: 95 737 2032
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Wydział Administracyjny: 95 737 2092
Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich: 95 737 2085
Zamówienia Publiczne: 95 737 2007
Biuro Projektów i Współpracy Zagranicznej: 95 737 2064
Straż Miejska – 986
Burmistrz Mariusz Olejniczak apeluje także do wszystkich o rozwagę. – Dbajmy o zdrowie,
przestrzegajmy zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a w razie gdyby ktoś zauważył
niepokojące sygnały, proszę natychmiast skontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Słubicach, która ma całodobowe dyżury telefoniczne – zaznacza.
Alarmowy numer to: 668 857 072.
Prosimy też na bieżąco sprawdzać stronę internetową gminy, gdzie zamieszczamy ważne
komunikaty związane z zagrożeniem ze strony koronawirusowa i informujemy o decyzjach
wynikających z obecnej sytuacji.
(beb)

