Świdnica, dnia 3 listopada 2020 roku

Ogłoszenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie stanu epidemii
Na podstawie 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.2020.1758 ze zmianami) informuję, że do odwołania wykonywanie zadań przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy podlega ograniczeniom polegającym na wykonywaniu
wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
W związku z powyższym:
1. Rekomenduje się składanie podań za pośrednictwem:
a. Elektronicznej
Skrzynki
Podawczej
na
platformie
ePUAP
–
PINBSwidnica/Skrytka/Domyślna.
b. Poczty Polskiej na adres siedziby Inspektoratu: ul. Parkowa 2; 58-100 Świdnica.

adres:

2. Składanie podań możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu codziennie w godzinach od
9.00 do 12.00, po przywołaniu dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wewnętrznych.
3. Interesanci obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak
również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat,
ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia
Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
4. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu
nie może być większa niż 1 osoba, z wyłączeniem osoby realizującej zadania w zakresie obsługi
interesantów. Wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami – w takim przypadku liczba
interesantów nie może być większa niż 2 osoby (osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun).
6. Interesantom składającym podanie w siedzibie Inspektoratu nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel,
gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu
celem osobistego złożenia podania.
9. W siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania nie powinni się stawiać Interesanci,
którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.
Kontrole w terenie, w reakcji na wnioski i skargi petentów, odbywać się będą jedynie w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informować na bieżąco.
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