Informacja o działalności Urzędu Miejskiego w Koronowie – tekst
łatwy do czytania i zrozumienia (ETR).

To jest Urząd Miejski w
Koronowie, w którym
pracują Burmistrz i
pracownicy Urzędu.

Urząd Miejski w
Koronowie jest na ulicy
Plac Zwycięstwa 1,
wskazuje na niego
strzałka na mapie.

Zajmujemy się sprawami publicznymi lokalnymi oraz zadaniami
zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Urząd jest otwarty:
 poniedziałki, środy, czwartki od godziny 7:30 do godziny 15:30
 wtorki od godziny 7:30 do godziny 17:00
 piątki od godziny 7:30 do godziny 14:00

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz
Koronowa.

Burmistrzem Koronowa jest pan Patryk
Mikołajewski.

W pracy Burmistrzowi pomagają Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik oraz
pozostali pracownicy Urzędu.
Zastępcami Burmistrza są Wiceburmistrzowie.

W Urzędzie jest podział na wydziały i stanowiska:
 wydział Organizacyjny (OR),
 wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej (NGK),
 wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania
Energią (ROŚKZE),
 wydział Finansowo - Budżetowy (FB),
 wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (IPP),
 wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (OB),
 wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji (OPP),
 stanowisko do spraw zamówień publicznych,
 Audytor wewnętrzny,
 Inspektor Ochrony Danych,
 stanowisko do spraw przeciwpożarowych Gminy.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wydziałach odwiedź stronę:
http://www.bip.koronowo.pl/index.php

Możesz załatwić swoją sprawę nie wychodząc z domu.
 Możesz napisać zwykły list albo przesłać e-mail.
Adres pocztowy to: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,
86-010 Koronowo.
Adres poczty elektronicznej (e-mail) to: sekretariat@um.koronowo.pl
Jeśli jesteś osobą głuchą i słabosłyszącą możesz skorzystać z darmowej
usługi tłumacza języka migowego.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłoś tę
potrzebę 3 dni przed Twoją wizytą w Biurze Podawczym w godzinach
pracy urzędu.
Biuro Podawcze znajduje się w Urzędzie, jeśli wejdziesz głównym
wejściem od strony Rynku to jest to biuro po prawej stronie obok
schodów, jest to pokój numer 1.
W Urzędzie na ulicy Plac Zwycięstwa 1 możesz na przykład:
 zapłacić podatki i inne opłaty,
 dostać pozwolenie na wycięcie drzewa.
Urząd na ulicy Plac Zwycięstwa 1 zajmuje się także:
 budową i remontem dróg miejskich, chodników i ścieżek
rowerowych,
 oświetleniem ulic,
 wodociągami i kanalizacją,
 remontem budynków, które należą do miasta,
 edukacją,
 ochroną środowiska i zielenią w mieście,
 budżetem miasta,
 ochroną zabytków,
 planowaniem przestrzeni w mieście.

To jest drugi budynek
Urzędu Miejskiego
w Koronowie.

Jest on na ulicy
Pomianowskiego 1
w Koronowie.

Budynek Urzędu
Miejskiego na ulicy
Pomianowskiego 1
jest zaznaczony
strzałką na mapie.

W budynku Urzędu na ulicy Pomianowskiego 1 możesz na przykład:





zameldować się,
zgłosić prowadzenie swojej firmy,
wyrobić dowód osobisty,
dostać akt zgonu oraz akt urodzenia.

