Informacja o działalności
Urzędu Miasta Zgorzelec
w języku łatwym do czytania
(ETR – Easy To Read)
Podstawowe informacje o Urzędzie Miasta Zgorzelec

Urząd jest przy ulicy Bolesława Domańskiego 7.

Gminą Miejską Zgorzelec
kieruje Burmistrz Miasta Zgorzelec.
Aby umówić się z nim na spotkanie
zadzwoń pod numer: 75 77 56 604.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców
w poniedziałek od 13:00 do 16:00.
Aby przyjść, umów się na wizytę w sekretariacie.
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Godziny otwarcia:
• poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,
• wtorek od 7:30 do 17:00,
• piątek od 7:30 do 14:00.

Godziny otwarcia Punktu Obsługi:
• od poniedziałku do piątku od 7:30 do 17:00.

Godziny otwarcia Kasy Urzędu:
• poniedziałek, środa, czwartek
od 9:00 do 14:00,
• wtorek od 9:00 do 16:00,
• piątek od 9:00 do 12:30.
W Kasie Urzędu możesz zapłacić podatki i opłaty.
Podatek to pieniądze dla państwa.
Ważne informacje o gminie znajdują się na stronie:
www.zgorzelec.eu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
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Przykłady zadań Gminy Miejskiej Zgorzelec
W urzędzie możesz wyrobić lub wymienić dowód osobisty.
Dowód osobisty to dokument
z ważnymi informacjami o tobie.

W Punkcie Kasowym Urzędu możesz zapłacić podatek.
Podatek to pieniądze dla państwa.

Urząd zajmuje się żłobkami, przedszkolami oraz szkołami
w Zgorzelcu.

Urząd naprawia i buduje drogi.
Urząd dba o oświetlenie.
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Urząd zleca wywożenie śmieci.
W urzędzie możesz zapłacić za wywożenie śmieci.

Urząd dba o bezpieczeństwo na terenie miasta.

Urząd planuje gdzie wybudować różne budynki w mieście.

W urzędzie możesz dostać
odpisy aktów stanu cywilnego.
Są to dokumenty o narodzinach, małżeństwie lub śmierci.
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W urzędzie możesz założyć firmę.

W urzędzie możesz dostać
warunki budowania i numer nowego domu.

W urzędzie możesz złożyć
wniosek o mieszkanie komunalne.
Możesz dostać mieszkanie od urzędu.

W urzędzie możesz złożyć wniosek
o wycięcie drzewa na twoim terenie.
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W budynkach urzędu jest wiele wydziałów.
Informacje o wydziałach znajdziesz na stronie:
www.zgorzelec.eu.

Kontakt z Urzędem Miasta Zgorzelec
Telefon: 75 77 56 604

E-mai: urzad@zgorzelec.eu

Pismo na adres:
Urząd Miasta Zgorzelec
Ulica Bolesława Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
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Możesz przynieść pismo do Biura Obsługi.
W Biurze Obsługi możesz zostawić
pisma, podania i dokumenty.

W Biurze Obsługi możesz wziąć druki potrzebne
do załatwienia sprawy.

Z domu wyślesz pismo przez platformę ePUAP:
/umzgorzelec/SkrytkaESP
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