załącznik nr 3
do ogłoszenia o pracy urzędu
z dnia 14 lipca 2020 r.

Realizacja zadań w zakresie użytkowania wieczystego, spraw budowlanych,
wydawania map i załatwiania spraw geodezyjnych, wydawania zaświadczeń
i wypisów i wyrysów z planu, kart wędkarskich, warunków zabudowy, ochrony
środowiska, spraw rolnych
(budynki przy ul. Podgórnej 22 i ul. Dąbrowskiego 41)
Osobiście pismo można złożyć do skrzynki wystawionej w holu budynku urzędu przy
ul. Podgórnej 22 lub na parterze w Biurze Obsługi Urzędu na stanowisku nr 5 i 6.
Mieszkańcy, którzy chcą załatwić sprawę osobiście, uzyskać informację, zapoznać
się z dokumentacją, podpisać protokół, umowę lub odebrać dokument:
1)

w zakresie użytkowania wieczystego i opłat, spraw budowlanych, wydawania
wypisów i map oraz załatwiania innych spraw geodezyjnych, wydawania
zaświadczeń i wypisów i wyrysów z planu, obrotu nieruchomościami: po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub pisemnym, w wyznaczonych i
ustalonych

godzinach

interesanci

obsługiwani

są

przez

poszczególnych

pracowników w BOI na st. 5 lub 6 lub w wskazanym pokoju przy ul. Podgórnej 22
z zachowaniem środkow bezpieczeństwa;
2)

w zakresie warunków zabudowy, ochrony środowiska i spraw rolnych: po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub pisemnym, w wyznaczonych i
ustalonych

godzinach

interesanci

obsługiwani

są

przez

poszczególnych

pracowników w wyznaczonym i przystosowanym pokoju na parterze przy ul.
Dąbrowskiego 41 z zachowaniem środkow bezpieczeństwa;
3)

numery telefonów w celu umówienia:
-

sprawy budowlane tel. 68 45 64 514

-

ochrona środowiska tel. 68 47 55 650

-

warunki zabudowy tel. 68 45 44 655

-

mapy i wypisy tel. 68 45 64 717, geodezja (inne) tel. 68 45 64 710

-

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu tel. 68 45 64 807, 808, 816

-

sprawy rolne, dzierżawy tel. 68 4755 688

-

sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych tel. 68 47 55 655, 68 45 44 654
wz. PREZYDENTA MIASTA
(-)
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

4)

zasady przyjmowania wniosków i odbioru kart wędkarskich:

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ
W Urzędzie Miasta Zielona Góra wydawane są karty wędkarskie
tylko dla mieszkańców Zielonej Góry.
Złożenie wniosku i odbiór kart: budynek Urzędu Miasta
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
parter pokój 106
Poniedziałek w godzinach: 800 – 900 oraz 1400 - 1500
Środa w godzinach: 800 – 900 oraz 1300 - 1400
Piątek w godzinach: 800 – 900 oraz 1300 - 1400

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie lub wymianę karty,
2. zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu
ryb przed uprawnioną komisją (oryginał),
3. aktualna fotografia w formacie legitymacyjnym lub dowodu
osobistego (1szt.),
4. potwierdzenie wniesionej opłaty za wydanie karty w wysokości 10 zł.
(nr konta 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784)
Opłatę można uiścić:
 w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 830 do 1400 ,
 przelewem/wpłatą na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784,
 w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji.

UWAGA! brak możliwości uiszczenia opłaty w budynku Urzędu
przy ul. Dąbrowskiego 41
Dodatkowe informacje: tel. 68 45 44 663
wz. PREZYDENTA MIASTA
(-)
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

