KOMUNIKAT
STAROSTY KARTUSKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.
Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem –
Starosta Kartuski podjął decyzję w sprawie reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach na czas epidemii.
Od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) Starostwo będzie nieczynne dla klientów do odwołania. Natomiast nie ma
przerwy w pracy. Kontakt z pracownikami jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej lub telefonicznej.
Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za
pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Starostwie. Metoda ta pozwala wszcząć każdą
sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi, interwencje można składać również mailem.
Klienci Starostwa będą przyjmowani wyłącznie w szczególnych wypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty oraz
godziny w wyznaczonych miejscach i budynkach w Kartuzach:
1) ul. Dworcowa 1
a) Sekretariat Starostwa - 058/685-33-43 mail: powiat@kartuskipowiat.pl
b) Wydział Finansowy – 058/684-01-58, mail: finanse@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Organizacyjny – 058/681-00-32
2) ul. 11 Listopada 7 – 058/681-42-12, 685-34-57 mail: budownictwo@kartuskipowiat.pl
a) Wydział Budownictwa
3) ul. gen. Hallera 1 tel. O58/ 681-28-25, mail: geodezja@kartuskipowiat.pl
a) Wydział Geodezji
4) ul. 3 Maja 2
a) Wydział Rolnictwa i OŚ, tel. 058/684-02-69 mail: srodowisko@kartuskipowiat.pl
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 058/684-05-96 mail: gospodarka@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych 583-802-176 mail: przetargi@kartuskipowiat.pl
d) Wydział Edukacji , 535-005-521 maili: edukacja@kartuskipowiat.pl
e) Powiatowy Konserwator Zabytków, tel. 691-331-337 maili i.golembiowska@kartuskipowiat.pl
5) ul. Gdańska 26
a) Wydział Komunikacji 058/ 694-82-20 lub 694-82-10 mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl
b) Wydział Kultury, Promocji i Strategii – 058/694-82-60 mail: kultura@kartuskipowiat.pl
c) Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- tel. 058-694-82-70, mail:
zdrowie@kartuskipowiat.pl
6) ul. 11 Listopada 3
a) Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 058/686-55-36 mail: j.byczkowska@kartuskipowiat.pl

Do budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy. Wytypowanym pracownikom Starosta Kartuski w drodze
stosownego porozumienia wydał dyspozycję pracy zdalnej.

Wszelkie informacje można zasięgnąć:
1) pod telefonem 058/685-33-43 lub 681-00-32, nr fax 681-36-43.
2) mail: powiat@kartuskipowiat.pl
3) BIP: http://spow.kartuzy.ibip.pl
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/-/ Bogdan Łapa

