
Informacja o zakresie działalności Urzędu – 
tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR) 

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. 

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jest w dwóch 
budynkach.


1. Pierwszy budynek jest przy ulicy Rynek 4 
w Tarnowskich Górach. 

Ratusz jest głównym budynkiem Urzędu.

Ratusz jest zabytkiem to znaczy, że jest stary i ma długą historię.


W Ratuszu pracuje Burmistrz i urzędnicy.

Burmistrz jest szefem Urzędu. 

Burmistrzem w Tarnowskich Górach jest Arkadiusz Czech. 
Burmistrzowi w pracy pomagają tu Sekretarz Miasta - Aleksandra 
Gajda, Skarbnik Miasta – Mariusz Konopka oraz pozostali 
pracownicy urzędu.

Budynek Ratusza nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim.
Do budynku prowadzą trzy wejścia i każde ma schody.
Wejście główne środkowe, wejście z lewej strony budynku i wejście z 
prawej strony.
Schody są też po wejściu do Ratusza i mają poręcz z oznaczoną dla 
niewidomych.
Przed schodami są czarne wypukłe punkty dla osób niewidomych a schody są 
oznaczone nakładkami.
Na lewo od wejścia znajduje się Kancelaria, w której można załatwić wiele spraw.
W budynku nie ma windy i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W Ratuszu jest przewijak dla rodziców z dziećmi.

Z lewej strony Ratusza jest miejsce parkingowe dla osób z 
niepełnosprawnościami, miejsce to jest specjalnie oznaczone.




2. Drugi budynek Urzędu jest przy ulicy 
Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.

Budynek ma dwa wejścia, główne jest od ulicy 
Sienkiewicza.
Do głównego wejścia prowadzą schody.
Przy tylnym wejściu znajduje się winda.
Tylko część budynku nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze.
W budynku są toalety dla osób z niepełnosprawnościami i przewijak dla rodziców z 
małymi dziećmi.
Z tyłu budynku jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce 
to jest specjalnie oznaczone.

W tym budynku Burmistrzowi w pracy pomagają zastępcy - Piotr Skrabaczewski i 
Jolanta Tuszyńska oraz reszta pracowników urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?

Wykonuje różne zadania, między innymi:
• zajmuje się zameldowaniem,
• przyjmuje zgłoszenia odnośnie prowadzenia własnej firmy,
• wydaje dowody osobiste,
• utrzymuje bezpieczeństwo w mieście,
• zarządza w trudnych sytuacjach takich jak powódź lub susza,
• prowadzi budowy i remonty dróg gminnych,
• zajmuje się ochroną środowiska i przyrody,
• prowadzi spis ludności w mieście,
• zajmuje się podatkami,
• prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, który wydaje akty urodzenia i akty zgonu,
• zajmuje się promocją, kulturą i turystyką,
• współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
• potwierdza profilu zaufanego ePUAP.



Jak możesz skontaktować się z Urzędem?

• Na miejscu w obydwu siedzibach Urzędu.

Możesz także zanieść pismo do Kancelarii w Urzędzie.
Kancelaria znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.

• Możesz napisać pismo i wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach 42-600, przy ul. Rynek 4.

• Możesz napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: 
sekretariat@tarnowskiegory.pl,

• Możesz zadzwonić na numer telefonu 32 39 33 600 lub 32 39 33 601
• Możesz wysłać wiadomość SMS na numer telefonu: +48504958079
• Możesz także wysłać fax pod numer 32 39 33 602 lub 32 39 33 609

Do Urzędu i jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i 
psem przewodnikiem.

W budynkach są pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie brajla, i 
oznaczenia kontrastowe.

Możesz dostać informacje w druku powiększonym dla osób 
słabowidzących.
Osoby Głuche i słabosłyszące mogą prosić w Kancelarii lub Sekretariacie o kontakt 
z urzędnikiem, który ukończył kurs podstawowy Polskiego Języka 
Migowego.
W Urzędzie możesz skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka 
Migowego online.
Jeżeli jesteś niewidomy lub masz problemy z widzeniem także 
otrzymasz pomoc w Urzędzie, poinformuj nas wtedy o problemie z widzeniem.
Jeżeli masz problem z poruszaniem się urzędnik zejdzie do Ciebie i pomoże.

Godziny, w których czynny jest Urząd:

• w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.00,
• od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Zapraszamy! Jesteśmy dla Ciebie!
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