
 

Informacja o Urzędzie Miejskim w Łomiankach  

 

Urząd Miejski w Łomiankach 

Główny budynek Urzędu Miejskiego  

w Łomiankach znajduje się przy  

ul. Warszawskiej 115 w Łomiankach.  

 

 

 

 

 

W urzędzie pracuje burmistrz i urzędnicy. 

Burmistrz jest szefem urzędu.  

Burmistrzem w Łomiankach jest  

Małgorzata Żebrowska-Piotrak.  

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępcy,  

Sekretarz, Skarbnik oraz inni pracownicy.  

 

 

 

 

Czym zajmuje się Urząd? 

W budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 115  

możesz: 

• zameldować się. To znaczy zgłosić  

gdzie mieszkasz na stałe.  

• wyrobić dowód osobisty, 

• zgłosić gdy urodzi się dziecko, 

• dostać akt urodzenia. 

W akcie urodzenia są informacje kiedy  

i gdzie urodziła się osoba. Kim są jej rodzice. 



 

W budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 115  

możesz też: 

• dostać akt zgonu. W akcie zgonu jest  

informacja o śmierci osoby. 

• zapłacić podatki. Na przykład od swoich  

nieruchomości. 

Nieruchomość to dom, mieszkanie  

lub pole. 

 

 

 

W budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71 

dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.  

Ten urząd zajmuje się sprawami związanymi z : 

• ochroną środowiska  

• segregowaniem śmieci  

Segregacja śmieci to wyrzucanie różnych  

śmieci do odpowiednich pojemników.  

Na przykład papieru, plastiku, szkła.  

Dzięki segregowaniu, śmieci można przerobić  

i znowu wykorzystać.  

• zielenią w mieście. 

Urząd zatrudnia firmy, które sadzą  

w mieście drzewa i kwiaty. Koszą trawniki 

Urząd buduje i remontuje drogi i chodniki.  

 

 

 

W budynku Integracyjnego Centrum  

Dydaktyczno Sportowego przy ul. Staszica 2  

załatwisz sprawy związane z edukacją. 

Musisz wejść głównym wejściem.  

 

 

Kolorowe kontenery na 

śmieci 

 



 

W budynku Integracyjnego Centrum  

Dydaktyczno Sportowego przy ul. Staszica 2  

załatwisz też sprawy związane z promocją  

gminy oraz z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

Organizacja pozarządowa to fundacja,  

związek lub stowarzyszenie.  

Organizacje wspierają osoby starsze lub osoby  

z niepełnosprawnościami. 

Zajmują się ochroną przyrody, sportem i kulturą.  

Musisz wejść do budynku od strony  

boiska sportowego. 

 

 

 

W budynku przy ul. Parkowej 2 załatwisz sprawy  

związane z: 

• działalnością gospodarczą. 

Na przykład zgłosisz prowadzenie  

własnej firmy. 

• funduszami unijnymi.  

Fundusze unijne to pieniądze z Unii Europejskiej. 

Urząd dostaje pieniądze na przykład na budowę  

dróg lub projekty dla osób z niepełnosprawnościami. 



 

Dostosowanie budynków do osób ze specjalnymi 

potrzebami 

Osobą ze szczególnymi potrzebami może  

być każdy człowiek. Na przykład: 

• osoba starsza  

• kobieta w ciąży 

• osoba głucha  

• osoba z niepełnosprawnością intelektualną  

• osoba na wózku  

• osoba z ciężką walizką. 

 

 

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami w życiu  

codziennym może potrzebować pomocy:  

• drugiej osoby  

• psa asystenta lub psa przewodnika. 

Pies asystent pomaga osobie na wózku. 

Pies przewodnik pomaga osobie niewidomej  

poruszać się w różnych miejscach. 

• specjalnego sprzętu. Na przykład kul,  

wózka, aparatu słuchowego, komputera  

z odpowiednim programem lub windy. 

 

 

Wejście dostosowane do potrzeb osób  

ze specjalnymi potrzebami znajduje się  

w budynku urzędu przy ulicy Warszawskiej 71. 

Jest to wejście boczne. 

 



 

Wejście dostosowane do potrzeb osób  

ze specjalnymi potrzebami znajduje się też:  

• w budynku Integracyjnego Centrum  

Dydaktyczno Sportowego przy ulicy Staszica 2. 

Jest to wejście główne i wejście od boiska  

sportowego. 

• w budynku Świetlicy Miejskiej przy ulicy  

Parkowej 2. Jest to wejście główne. 

 

 

 

 

W budynkach Urzędu są toalety dostosowane 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W wszystkich budynkach toaleta dla osób  

z niepełnosprawnościami znajduje się  

na parterze. 

Po lewej stronie od wejścia głównego. 

W budynku przy ulicy Warszawskiej 71 

w toalecie jest także przewijak dla dzieci. 

 

 

 

Przed budynkami Urzędu znajdują się  

miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

 

 

 



 

Kontakt z pracownikami urzędu 

Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku  

w godzinach: 

Poniedziałek 10.00-18.00 

Wtorek 8.00-16.00 

Środa 8.00 -16.00 

Czwartek 8.00-16.00 

Piątek 8.00-16.00. 

 

 

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować  

telefonicznie, zadzwoń na numer 22 768 63 24  

Możesz też wysłać e-mail na adres: 

um@poczta.lomianki.pl. 

 

 

 

Jak osoby ze szczególnymi potrzebami mogą załatwić  

sprawy w urzędzie: 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą: 

• napisać pismo i wysłać je na adres: 

Urząd Miejski w Łomiankach  

ul. Warszawska 115 

05-092 Łomianki  

• przynieść pismo do Biura Obsługi Mieszkańca 

W Biurze Obsługi Mieszkańca można  

zostawić pisma, podania i dokumenty.  

Tutaj możesz wziąć specjalne formularze.  

Będą potrzebne, żeby załatwić sprawy w urzędzie. 

mailto:um@poczta.lomianki.pl


 

Jak trafić do Biura Obsługi Mieszkańca? 

 

Wejdź do budynku wejściem głównym  

od ul. Warszawskiej.  

Biuro Obsługi Mieszkańca jest po lewej 

stronie. 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 9 (telefon komórkowy): https://pixabay.com/pl/photos/iphone-smartfon-aplikacje-

jab%c5%82ko-410324/] 

 


