
Tekst odczytywalny maszynowo 

Urząd Miejski w Łomiankach 

Urząd Miejski w Łomiankach zajmuje się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele Urzędu stoi Burmistrz Pani 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak.                                                                                                      

Urząd Miejski w Łomiankach mieści się w trzech budynkach przy ul. Warszawskiej 115,  
ul. Warszawskiej 71, ul. Staszica 2 oraz ul. Parkowej 2.  

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 można załatwić między 
innymi spawy związane z: 

• podatkami i opłatami lokalnymi: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od 
nieruchomości, leśnego oraz rolnego, 

• meldunkami, dowodami osobistymi, paszportami, wpisaniem na listę w przypadku 
wyborów, 

• udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego. 

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71 można załatwić między innymi 
spawy związane z: 

• ochroną środowiska m.in. opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, 
usuwaniem drzew i krzewów, rolnictwem, 

• geodezją, gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym min. 
nadawanie numeracji porządkowej budynków, przygotowanie i prowadzenie scaleń i 
podziałów nieruchomości,  

• inwestycjami i remontami m.in.: budową i utrzymaniem dróg, ich oświetleniem, 
a także małą architekturą, 

• gospodarką komunalną m.in. gospodarką odpadami, prowadzeniem nadzoru oraz 
organizacją pracy GPSZOK, gospodarowaniem zasobami lokalowymi, prowadzeniem 
spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Staszica 2 można załatwić między innymi spawy 
związane z: 

• edukacją m.in. organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i 
innych placówek, organizacją dojazdu do szkół uczniów, których droga do szkoły 
przekracza odległości wskazane w prawie oświatowym, współorganizowaniem rekrutacji 
do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w 
tym organizowanie otwartych konkursów ofert dla przedszkoli niepublicznych, 

• promocją, kulturą, sportem m.in. prowadzenie biuletynu informacyjnego urzędu, 
koordynacja wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych przez lub pod 
patronatem burmistrza, 

• współpracą z organizacjami pozarządowymi m.in. przygotowywanie projektów planu 
              współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ich realizacja, organizowanie i 



przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub powierzonych 
do realizacji organizacjom pozarządowym oraz ich bieżące monitorowanie. 

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Parkowej 2 można załatwić spawy związane  
z obsługą przedsiębiorców m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością 
gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a także sprawy związane z 
funduszami unijnymi. 

 

Jak skontaktować się z Urzędem Miejskim w Łomiankach: 
 
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel.: 22 768 63 24  

e-mail: um@poczta.lomianki.pl 

W jakich godzinach pracujemy: 
 
Urząd Miejski w Łomiankach jest otwarty w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00, od wtorku 
do piątku w godzinach 8.00-16.00.             

 

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki, 

• przynieść pismo do Biura Obsługi Mieszkańca. Biuro Obsługi Mieszkańca to biuro, 
w którym można zostawić pisma i inne dokumenty, 

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:  um@poczta.lomianki.pl 
• zadzwonić pod numer 22 768 63 24, 
• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu, 
• osoby głuche i słabosłyszące mogą skontaktować się z osobą posługującą się językiem 

sjm. Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem. (Osoba głucha lub słabosłysząca, 
chcąca skorzystać z pomocy powinna zgłosić taką potrzebę na trzy dni robocze przed 
planowaną wizytą w Urzędzie za pomocą wymienionych powyżej środków 
komunikacji). 

 


