
     

Informacja o Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie 

w tekście łatwym do czytania i rozumienia  

Polska podzielona jest na 16 części nazywane województwami. 

Jednym z województw jest województwo lubelskie. 

Szczebrzeszyn jest w województwie lubelskim.  

W Szczebrzeszynie mieszka mniej niż 

5000 osób. 

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, jest w 

Szczebrzeszynie na Placu Tadeusza 

Kościuszki 1. 

Budynek, w którym jest urząd to kilka 

połączonych budynków.  

Najważniejszy budynek Urzędu, 

nazywany jest Ratuszem.  

W budynku pracują i rządzą miastem najważniejsze osoby. 

W budynku – Ratuszu pracuje Burmistrz i 

pomagają mu pracownicy nazywani urzędnikami. 

Budynek ma dwa wejścia:  

Wejście główne od strony Placu Tadeusza 

Kościuszki.   

Wejście boczne od strony Pogotowia.  

Wejście od strony Pogotowia to wejście 

odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, osób 

starszych i mam z dziećmi.  



Burmistrz jest najważniejszą osobą w Urzędzie.   

Burmistrzowi w pracy pomagają:  

zastępca burmistrza,  

sekretarz miasta,  

skarbnik miasta  

oraz pracownicy mający wiele różnych prac.  

 

Pozostałe wejścia do  Urzędu, gdzie pracują również pracownicy Urzędu 

są: 

Część nazywana skrzydłem północno - 

zachodnim, w którym jest Rada Miejska. 

 W tej części budynku jest też Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

Budynek ma dwa wejścia:  

od strony Parku – trochę dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Drugie wejście od dziedzińca, 

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego .  

Budynek ma jedno wejście, od strony 

zachodniej.  

 

 

Budynek łącznik.  

Budynek ma dwa wejścia:  

Od strony dziedzińca,  

Od strony zachodniej. 

  



 

Czym się zajmuje Urząd? 

W Urzędzie możesz: 

• zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz, 

• wziąć ślub cywilny, 

• wyrobić dowód osobisty,  

• zgłosić prowadzenie własnej firmy, 

• dostać akt zgonu gdy ktoś bliski umrze, 

• dostać akt urodzenia, 

• zgłosić, gdy urodzi się dziecko, 

• zapłacić podatki, 

• dostać pozwolenie na wycięcie drzewa.  

Urząd też ma inne zadania: 

organizuje różne wybory na przykład ,  

• wybory na Prezydenta Polski,  

• wybory do Sejmu i Senatu,  

• Wybory do Parlamentu Europejskiego,  

• zajmuje się budżetem, 

• ustala jakie będą podatki i opłaty w mieście, 

• dba o oświetlenie dróg i ulic by w nocy nie było ciemno na ulicy, 

• planuje przestrzeń w mieście czyli ustala gdzie można coś 

wybudować, 

• robi remonty i buduje nowe potrzebne miastu i gminie budynki, 

• buduje i naprawia drogi, chodniki w mieście i jego okolicy, 

• dba o przyrodę i zieleń w mieście i jego okolicy czyli gminie, 

• zajmuje się wywożeniem śmieci z miasta, 

• buduje ścieżki rowerowe, 



• pilnuje i dba o czystość i porządek, 

• dba o zabytki czyli stare ale ładne i ważne budynki, 

• współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 

• zajmuje się wypłatą stypendiów czyli pieniędzy dla uczniów i 

studentów, 

• zarządza miastem w trudnych sytuacjach na przykład w czasie 

powodzi – gdy zalewa miasto woda. 

Kontakt z pracownikami Urzędu: 

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:   

• Poniedziałek: 7.30 – 15.30 

• Wtorek: 8.00 – 16.00 

• Środa: 7.30 – 15.30; 

• Czwartek: 7.30 – 15.30 

• piątek: 7.30 – 15.30 

 

Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie? 

Możesz napisać pismo lub list i wysłać je na adres: 

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie 

Plac Tadeusza Kościuszki 1  

22-460 Szczebrzeszyn  

 

Możesz napisać pismo i przynieść je do Sekretariatu, pokój numer 12. 

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania  

i dokumenty.  

W sekretariacie możesz zapytać, gdzie załatwisz Twoją sprawę.  

Sekretariat jest na pierwszym piętrze Ratusza.  

Nie można wjechać na pierwsze piętro na wózku inwalidzkim.  

Urząd zrobi remont i będzie można wjechać windą.  



Teraz – przed remontem osoby mające problem w poruszaniu się są 
obsługiwane na parterze Ratusza.  
Stanowisko do obsługi jest na parterze.  
W Kasie Urzędu możesz zgłosić Twoją sprawę a pracownik kasy 
poinformuje innego pracownika. 
Inny pracownik zejdzie i pomoże załatwić Twoją sprawę.  
 
Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e - mail: 

um@szczebrzeszyn.pl  

Trzeba mieć Internet i konto poczty elektronicznej. 

Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w 

komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.  

 

Możesz napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy ePUAP  

e- PUAP to skrót od nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej. 

Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na e-PUAP.  

Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: 

www.epuap.gov.pl 

Adres skrzynki Urzędu na platformie ePUAP to: 

/umszczebrzeszyn/skrytka 

 

Możesz zadzwonić na numer telefonu:  

T: 84 682 10 95, 

Możesz wysłać pismo faksem na numer: 84 682 10 30, 

Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z 

pracownikiem.  

 

Jak trafić do sekretariatu i  Kasy Urzędu: 

Sekretariat jest na pierwszym piętrze Ratusza.   

Kasa jest na parterze.  

Wchodzisz wejściem od dziedzińca, od strony Pogotowia.  

mailto:um@szczebrzeszyn.pl
http://www.epuap.gov.pl/


Gdy wejdziesz do budynku po prawej stronie zobaczysz schody. 

Schodami wejdziesz na pierwsze piętro.  

Później kierujesz się w prawo, 

korytarzem do jego końca.  

Tak sekretariat wygląda w środku: 

 

 

Kasa Urzędu jest na 

parterze, przy wejściu 

głównym.  

 

 

 

Gdzie można zaparkować samochód? 

Miejsca parkingowe są na Placu, od strony Pogotowia.  

Parking jest dla wszystkich bezpłatny.  

Blisko budynku Urzędu są zaznaczone miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Wszystkie miejsca parkingowe są zaznaczone i pomalowane kolorem 

niebieskim z białym symbolem osoby z niepełnosprawnością na wózku.  

Jedno miejsce znajdziesz po prawej stronie 

budynku Urzędu, od strony Pogotowia.  

 

 

Drugie miejsce jest po lewej stronie budynku 

Urzędu, od strony wejścia do Urzędu Stanu 

Cywilnego.  

  

  



Do Urzędu można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym. 

Są to takie psy, które pomagają osobom niewidomym albo mającym 

inne niepełnosprawności.  

Psy są tak nauczone by pomagać.  

Na przykład prowadzić osobę niewidomą lub podawać różne przedmioty 

osobie na wózku. 

 


