
INFORMACJA O URZĘDZIE MIEJSKIM W  

PARCZEWIE W JĘZYKU ŁATWYM  

DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA - ETR    

    
  Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą  

książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK    

  
 Urząd Miejski w Parczewie, czyli w skrócie urząd znajduje się 

przy ulicy Warszawskiej 24 w Parczewie.  

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od ulicy 

Warszawskiej 24 oraz wejście od ulicy Kolejowej. Wejście od 

ulicy Warszawskiej jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

 
Budynek Urzędu Miasta widok od strony ulicy Warszawskiej  



 
Budynek Urzędu Miejskiego widok od strony ulicy Kolejowej   

 

Urząd Miejski w Parczewie to miejsce, w którym pracuje 

Burmistrz i urzędnicy.   

Burmistrz  jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem Parczewa jest 

Paweł Kędracki.    

Burmistrzowi w pracy pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik 

Gminy oraz pozostali pracownicy.  

W urzędzie możesz na przykład:   

• zameldować się,   

• wyrobić dowód osobisty,   

• zgłosić, gdy urodzi się dziecko,   

• zgłosić prowadzenie własnej firmy,   

• otrzymać akt zgonu oraz akt urodzenia lub małżeństwa,   

• wziąć ślub cywilny,   

• zapłacić podatki oraz inne opłaty (np. za odpady 

komunalne).  

Czym zajmuje się Urząd?   

• organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta 

Polski, wybory do Sejmu i Senatu, 

• wydaje dowody osobiste,   



• zajmuje się budżetem gminy,   

• ustala jakie będą podatki,   

• naprawia drogi gminne,   

• prowadzi spis ludności w gminie   

  

Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach: 

od 07.30 do 15.30 

  

Aby załatwić sprawy w urzędzie możesz:   

• napisać potrzebne pismo i wysłać na adres: Urząd Miejski 

w Parczewie, ul. Warszawska 24 , 21-200 Parczew 

• przynieść pismo do urzędu i zostawić je w sekretariacie   

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP   

• napisać widomość i wysłać ją na adres e-mailowy: 

sekretariat@parczew.com 

• zadzwonić pod numer 83 355 12 24  

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem.   

Numery telefonów do wszystkich pracowników urzędu dostępne 

są na stronie internetowej:  https://parczew.com/index.php/o-

miescie/organizacja/samorzad/ksiazka-telefoniczna 

 

Jak trafić do sekretariatu ?  

Wchodzisz wejściem od ulicy Warszawskiej 24.   

    
 



Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz schody:  

           

  
Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna. Są na niej 

informacje, gdzie znajdują się poszczególne wydziały.  

 



Musisz wejść schodami na I piętro gdzie znajduje się sekretariat.  

 
Tutaj możesz umówić się na spotkanie z panem burmistrzem lub 

zostawić przyniesione pismo.  

        
  
Wszystkie informacje o mieście  można znaleźć na stronach 

internetowych: https://parczew.com  

oraz https://umparczew.bip.lubelskie.pl/ 

https://parczew.com/
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/

