Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
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Czym jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Starostwo Powiatowe to pewnego rodzaju Urząd,
który zarządza powiatem.
Powiat to część terenu Polski, złożona z kilku
mniejszych miast, wsi, dróg i innych terenów.
Polska dzieli się na bardzo wiele powiatów.
Powiatem zarządza Starosta.
Starosta to osoba pełniąca funkcję taką, jak na przykład
Prezydent Miasta.
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu znajduje się w 2 budynkach.
Kliknij w link, żeby dowiedzieć się jakie sprawy możesz załatwić
w konkretnym budynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu:
• Budynek 8A
• Budynek 8

Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym
w Zgorzelcu
Jeżeli chcesz załatwić jakąś sprawę
w Starostwie, możesz:
• napisać pismo i wysłać na adres głównego budynku Starostwa:
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ulica Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A,
59-900 Zgorzelec
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• przynieść pismo i zostawić je w Biurze Obsługi Interesanta,
• zadzwonić do Starostwa,
• napisać wiadomość mailową,
• umówić się na spotkanie ze Starostą
• niektóre sprawy możesz załatwić poprzez elektroniczne biuro obsługi
interesanta: link do elektronicznego biura obsługi interesanta.

Kontakt
Numer telefonu: 75 77 61 555
Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie ze Starostą,
zadzwoń pod ten numer: 75 77 50 690

Adres mailowy: boi@powiat.zgorzelec.pl

Godziny pracy
Możesz do nas przyjść
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30
Ze Starostą możesz spotkać się w środę
w godzinach od 13:00 do 16:00
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Budynek 8A

Na parterze budynku znajduje się platforma dźwigowa dla osób
poruszających się na wózku.
Tłumacz języka migowego jest dostępny online w godzinach pracy
Biura Obsługi Interesanta.
W budynku jest dostępna pętla indukcyjna w Biurze Obsługi
Interesanta.
Na miejscu można skorzystać z usługi asystenta dla osób
niewidomych lub słabowidzących.
Na miejscu są dostępne materiały dotykowe w formie mapy dotykowej.
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Jakie sprawy możesz załatwić w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu w budynku 8A
• Możesz zarejestrować samochód, odebrać dowód
rejestracyjny lub tablicę rejestracyjną.
• Możesz odebrać prawo jazdy.
• Możesz wyrobić kartę wędkarską lub załatwić inną sprawę
związaną ze środowiskiem.
• Możesz załatwić sprawy związane z oświatą.
Na przykład, jeśli jesteś nauczycielem, możesz poprosić o awans.
• Możesz załatwić sprawy związane z prowadzeniem stowarzyszeń
i klubów sportowych.
• Możesz uzyskać pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w przypadku, gdy zostaniesz oszukany przez nieuczciwego
sprzedawcę w sklepie.

Adres
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A
59-900 Zgorzelec

Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Zgorzelec,
ul. Armii Krajowej
• Najbliższy przystanek kolejowy: PKP Zgorzelec – Miasto
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Budynek 8

Tłumacz języka migowego jest dostępny online w godzinach pracy
Biura Obsługi Interesanta w budynku 8A.
W budynku 8A jest dostępna pętla indukcyjna
w Biurze Obsługi Interesanta.
Na miejscu jest dostępny asystent dla osób niewidomych
lub słabowidzących.
Na miejscu są dostępne materiały dotykowe w formie mapy dotykowej.
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Jakie sprawy możesz załatwić w Starostwie
Powiatowym w Zgorzelcu w budynku 8
• Możesz dostać pozwolenie na budowę domu
lub na rozbiórkę budynku.
• Możesz dostać orzeczenie o niepełnosprawności,
• możesz dostać kartę parkingową.
• Możesz załatwić ważne dokumenty oraz zdobyć wszystkie
informacje o działce, którą posiadasz lub chcesz kupić.
Takie dokumenty to na przykład wypis i wyrys.
• Możesz załatwić sprawę związaną z użytkowaniem wieczystym.
Użytkowanie wieczyste związane jest z użytkowaniem lokalu
lub gruntu.
• Możesz załatwić sprawy związane z drogami w Powiecie.
W budynku nr 8 swoją siedzibę ma także Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zgorzelcu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Zgorzelcu.

Adres
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8
59-900 Zgorzelec
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Wskazówki dojazdu
• Najbliższy przystanek autobusowy: Zgorzelec,
ul. Armii Krajowej
• Najbliższy przystanek kolejowy: PKP Zgorzelec – Miasto

Więcej informacji dla osób
z niepełnosprawnościami:
sprawdź deklarację dostępności Starostwa
Powiatowego w Zgorzelcu
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