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Nowa sala obs³ugi mieszkañców w gdañskim magistracie

Zakoñczy³ siê pierwszy etap modernizacji budynku Urzêdu Miejskiego przy ulicy Nowe Ogrody 8/12.
Obejmowa³ on budowê nowej Sali
Obs³ugi Mieszkañców na parterze
gmachu wraz z wykonaniem niezbêdnych prac towarzysz¹cych,
a tak¿e adaptacjê pomieszczeñ piwnicznych i roboty elewacyjne.
W nowej, przestronnej sali obs³ugi o
powierzchni ponad 220 metrów kwadratowych utworzono osiemnacie stanowisk
dla bezporedniej obs³ugi klientów wyposa¿onych w sprzêt komputerowy. W Sali
Obs³ugi Mieszkañców wydawane s¹ dowody osobiste, za³atwiaæ mo¿na w niej tak¿e
sprawy meldunkowe, zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ oraz z³o¿yæ wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego i oddaæ korespondencjê

kierowan¹ do urzêdu. Od pracuj¹cych na sali
urzêdników mieszkañcy Gdañska uzyskaæ
te¿ mog¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce procedury za³atwiania innych spraw urzêdowych i otrzymaæ wszystkie niezbêdne
druki i formularze. Sala Obs³ugi Mieszkañców, podobnie jak terenowe placówki urzêdu we Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 74
i na Che³mie przy ulicy Milskiego 1, otwarta jest dla interesantów w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 9 do 15, a w rody od
9 do 18.
W ramach prac modernizacyjnych wykonano te¿ nowe wejcia do budynku zarówno od ulicy Nowe Ogrody, jak i od strony
urzêdowego parkingu, a tak¿e toalety przystosowane dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. W pomieszczeniach po by³ej kot³owni i sk³adzie opa³owym powsta³y magazyny. Inne pomieszczenia piwniczne adaptowano na bibliotekê dla pracowników,
dokoñczenie na str. 2
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... a tak wygl¹da wyremontowany korytarz
dokoñczenie ze str. 1

pomieszczenia gospodarcze oraz palarniê.
Na terenie po wyburzonych gara¿ach powsta³y cztery nowe pomieszczenia biurowe o powierzchni oko³o
125 metrów kwadratowych. Czêciowo wymieniona te¿ zosta³a nawierzch-

nia parkingu.
Remont, polegaj¹cy na wykonaniu
nowych
oraz
wzmocnieniu starych fragmentów
obj¹³ fundamenty i
elewacje. Docieplono ponadto niektóre ciany od strony
dziedziñca.
System telewizji technicznej z³o¿ony z 14 kamer zamontowanych
przed wejciami do budynku, na sali
obs³ugi oraz w korytarzach i archiwum powinien zapewniæ bezpieczeñstwo interesantom oraz obs³uguj¹cym

ich urzêdnikom. Z tych samych
wzglêdów zainstalowano równie¿
systemy sygnalizacji w³amañ i po¿arów.
Modernizacja objê³a ponadto zakup i monta¿ mebli, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
oraz kanalizacji deszczowej. Wykonawc¹ robót, wed³ug projektu spó³ki
Diogenes Studio, by³a firma PolnordBud S.A. Ca³kowity koszt prac modernizacyjnych wyniós³ ponad 4,17
mln z³otych, z czego oko³o 610 tysiêcy z³otych poch³onê³y prace zwi¹zane z powstaniem i wyposa¿eniem
Sali Obs³ugi Mieszkañców.

Rozdrobniony urz¹d
Od 23 kwietnia br. mieszkañcy Gdañska mog¹ za³atwiaæ wszystkie sprawy nie tylko w g³ównym budynku magistratu przy ul. Nowe Ogrody, ale tak¿e w Zespole Obs³ugi Mieszkañców
przy ul. Partyzantów 74 we Wrzeszczu. Ruszy³ ju¿ tak¿e drugi Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców
przy ul. Milskiego 1 na gdañskim Che³mie.
Z us³ug ZOM nr 1 i 2 korzystaæ
mog¹ wszyscy gdañszczanie niezale¿nie od miejsca zameldowania.
W obu punktach mo¿na za³atwiaæ
sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów, wydawaniem i wymian¹
prawa jazdy, sprawami meldunkowymi, ewidencj¹ dzia³alnoci gospodarczej. Przyjmowana tutaj jest
tak¿e korespondencja kierowana
do Urzêdu Miejskiego. Ponadto
w biurze we Wrzeszczu i na Che³mie mo¿na otrzymaæ informacje
o obowi¹zuj¹cych procedurach
za³atwiania spraw, a tak¿e uzyskaæ
niezbêdne druki i formularze. Pod
koniec maja br. zosta³ dodatkowo
uruchomiony drugi Zespó³ Obs³ugi
Mieszkañców
usytuowany
na gdañskim Che³mie przy ul. Milskiego 1.

Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców
nr 1
ul. Partyzantów 74
TELEFONY:
Informacja
323-69-22
Rejestracja pojazdów
323-69-11 (do 16)
Wydawanie i wymiana
praw jazdy
323-69-17 (do 21)
Sprawy meldunkowe
323-69-30 (do 32)

Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców przy ul. Partyzantów

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
323-69-26
Ewidencja dzia³alnoci
gospodarczej
323-69-25

Zespó³ Obs³ugi Mieszkañców
nr 2
ul. Milskiego 1
TELEFONY:
Informacja
303-40-13
Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
322-50-83
Sprawy meldunkowe 303-40-12
Wydawanie i wymiana
praw jazdy
322-50-84, 322-50-85
Rejestracja pojazdów 306-36-80
Nadzór nad orodkami szkolenia
kierowców, taxi
306-40-80

