
Tekst łatwy do czytania – easy to read (ETR)        
 

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: 

głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK. 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Godowie 
Urząd Gminy w Godowie jest przy ulicy 1 Maja 

53 w Godowie. 

 

 

To jest budynek urzędu, w którym pracuje wójt 

i urzędnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do budynku wejdziesz z prawej strony budynku, 

od strony parku. To główne wejście do Urzędu. 

Do urzędu wejdziesz po 10 stopniach schodów. 

Schody mają poręcze. 

Jeśli poruszasz się na wózku możesz wjechać do 

urzędu na specjalnej platformie.  

Jeśli chcesz wjechać platformą zadzwoń na przycisk 

po prawej stronie platformy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po wejściu do urzędu 
Gdy wejdziesz do Urzędu, po lewej 

stronie zobaczysz Biuro Obsługi Klienta. 

Tutaj możesz załatwić wiele spraw. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jak dojechać do urzędu 
Do urzędu dojedziesz własnym transportem i zaparkujesz 

na miejscu przeznaczonym dla osoby z 

niepełnosprawnością. Przed budynkiem jest jedno takie 

miejsce. 

Możesz również dojechać komunikacją publiczną. 

Najbliższy przystanek linii 36 i 38 znajduje się 160 metrów 

od wejścia głównego do budynku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kto pracuje w urzędzie? 
Wójtem Gminy Godów jest Mariusz Adamczyk. Wójt to osoba, która 

rządzi gminą.  

Wójtowi w pracy pomagają zastępca wójta, sekretarz, skarbnik oraz 

wielu pracowników.  

 
 

 

 

 



Czym zajmuje się urząd? 
W urzędzie: 

− weźmiesz ślub cywilny 

− zgłosisz narodziny dziecka 

− zameldujesz się 

− otrzymasz dowód osobisty, akt urodzenia i akt zgonu 

− dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa. 

Urząd: 

− zajmuje się budżetem gminy 

− ustala wysokość podatków 

− robi remonty, buduje i naprawia drogi gminne, ścieżki i chodniki oraz budynki gminne 

− zajmuje się ochroną środowiska. 

 

Jak załatwić sprawę w urzędzie? 
Żeby załatwić sprawę w urzędzie możesz: 

a) napisać pismo i wysłać je listem na adres Urzędu, złożyć je w Biurze Obsługi Klienta 

w Urzędzie, wrzucić je do skrzynki pocztowej obok wejścia głównego do Urzędu 

b) napisać mail i wysłać go na adres: gmina@godow.pl 

c) zadzwonić pod numer 32 4765065 

d) przyjść do Urzędu w godzinach: 

− w poniedziałek od 7:00 do 17:00 

− od wtorku od czwartku od 7:00 do 15:00 

− w piątek od 7:00 do 13:00. 

Jest kilka sposobów w jaki osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawę 

w urzędzie: 

− napisanie pisma i wysłanie go listem na adres Urzędu Gminy Godów, 

− złożenie  pisma w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Godów, 

− napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: gmina@godow.pl 

− telefonicznie pod  numerem: 32 4765065 

− wrzucenie pisma do skrzynki pocztowej. Skrzynka powieszona jest obok wejścia 

głównego do Urzędu. 

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub niedowidzącą możesz skorzystać z pomocy tłumacza 

jeżyka migowego przez stronę internetową https://pzgomaz.com/conference. Potrzebny Ci 

będzie dostęp do Internetu i kamera w komputerze, telefonie lub tablecie. 

Do urzędu można też przyjść z psem przewodnikiem. 

  

Jak skontaktować się z urzędem? 
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku. 

Jeżeli chcesz skontaktować się z urzędem telefonicznie, zadzwoń na numer: 32 4765065. 

Innym sposobem skontaktowania się jest napisanie wiadomości na adres e-mail: 

gmina@godow.pl               

mailto:gmina@godow.pl

