
 

Informacje o Urzędzie Miejskim w Niemodlinie  

w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR) 
 

 

 

 

  

 

 

 

Urząd Miejski w Niemodlinie znajduje się przy ulicy Bohaterów Powstań 

Śląskich 37 w Niemodlinie. 

 

Burmistrz jest szefem Urzędu. 

Burmistrzem jest Pani Dorota Koncewicz. 

 

 

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy 

oraz pozostali pracownicy Urzędu. 



 

Urząd podzielony jest na części. Te części to Wydziały i Referaty.  

Można w nich:  

• zameldować się, wyrobić dowód osobisty, 
 

• zgłosić, gdy urodzi się dziecko, 

• otrzymać akt zgonu, akt urodzenia, 

•  wziąć ślub cywilny, 

• zgłosić prowadzenie własnej firmy, 

• zapłacić podatki i opłaty, 

• otrzymać pozwolenia na wycięcie drzewa. 

Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi. 

Urząd zajmuje się ochroną środowiska, segregowaniem śmieci i 
zagospodarowaniem terenu. 
 
Zieleń w mieście to także rzeczy, za które odpowiada Urząd. 
 

 

Budynek Urzędu ma dwa wejścia. 

Wejście główne jest od strony ulicy Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

bezpośrednio z chodnika. Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających 

się na wózkach, ponieważ są schody. 



 

 

Wejście drugie jest od strony parkingu za budynkiem Urzędu. Wejście to też nie 

jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach, ponieważ są schody. Obok 

tego wejścia jest winda dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób 

z dziećmi. 

 

 



Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać do nas autem zaparkuj  

na specjalnie oznaczonych miejscach.  

Dwa miejsca parkingowe są na parkingu zboku obok wejścia głównego  

do Urzędu.  

Miejsca te są oznaczone niebieską kopertą. 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz, możesz korzystać z  tłumacza Polskiego Języka Migowego  
w Urzędzie. 

Tłumacz jest za darmo,  trzeba się wcześniej umawiać, minimum trzy dni przed 
przyjściem do Urzędu. 

Jeśli masz inną niepełnosprawność lub szczególne potrzeby możesz załatwić 
wszystkie swoje sprawy. 

Poinformuj pracownika o Twoich problemach i powiedz jak można Ci pomóc. 

Pracownicy Urzędu pomogą załatwić Twoją sprawę. 

Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść  
do Urzędu. 

 



Skontaktuj się z nami: 

• możesz napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, 

      ulica Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

 

• możesz przynieść pismo do sekretariatu Urzędu, 

sekretariat jest na pierwszym piętrze budynku, 

to miejsce gdzie można zostawić pisma i inne dokumenty, 

 

• możesz napisać wiadomość i wysłać na adres um@niemodlin.pl, 

 

• możesz zadzwonić pod numer:  77 4606295, 77 4606296, 77 4606297, 

 

• możesz przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem, 

• od poniedziałku do piątku w godzinach: 

poniedziałek od 7:00 do 17:00, 

wtorek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

 

 

Informacja o Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - Język migowy 

 (w przygotowaniu) 

 

Informacja o Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - Wersja PDF 

mailto:um@niemodlin.pl

