
INFORMACJA O URZĘDZIE GMINY W LUBRZY  

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 Gminy w Lubrzy, czyli w skrócie urząd znajduje się przy  

ul. Wolności 73 w Lubrzy. 

  
Budynek Urzędu Gminy  widok od strony ulicy Wolności  

 



Urząd Gminy w Lubrzy to miejsce, w którym pracuje Wójt i urzędnicy. 

Wójt  jest kierownikiem urzędu. Wójtem Gminy Lubrza  jest Mariusz 

Kozaczek.  

Wójtowi w pracy pomagają Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz 

pozostali pracownicy. 

Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony ul Wolności 

  
Wejście główne do Urzędu Gminy.  

oraz wejście boczne od strony parkingu – to wejście jest odpowiednie 

dla osób niepełnosprawnych i starszych  



 

                                                                                                  Człowiek na wózku -symbol oznaczający  
Wejście boczne  osobę niepełnosprawną  

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 rolnictwem, 

• 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 7:00 do 15:00 

 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz: 

• napisać potrzebne pismo i wysłać na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 

48-231 Lubrza 

• przynieść pismo do Urzędu i zostawić je w  biurze podawczym lub w sekretariacie 

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

• napisać widomość i wysłać ją na adres e-mailowy: urzad@lubrza.opole.pl, 

• wysłać fax pod numer 77 407 46 51 

• zadzwonić pod numer 77 407 46 50 

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem. 

Osoby głuche i słabo słyszące po wcześniejszym umówieniu mogą skorzystać  

z tłumacza języka migowego.  

Tłumacz jest za darmo. 

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu dostępne są na stronie 

internetowej: https://lubrza.opole.pl/176/197/informator.html  

 

 

mailto:urzad@lubrza.opole.pl
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Jak trafić do biura podawczego i sekretariatu 

Wchodzisz wejściem bocznym – od strony parkingu  

 
 

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Przeszklone drzwi. 



 

Musisz wejść schodami na I piętro gdzie znajduje się biuro podawcze 

 

 

Tutaj możesz zostawić przyniesione przez siebie pismo lub poprosić 

pracownika o pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 



Na drugim piętrze znajduje się sekretariat. 

Tutaj możesz umówić się na spotkanie z Panem Wójtem lub zostawić 

przyniesione pismo. 

 

 

Korytarz II piętro 

 

Wejście do sekretariatu 

 

 



Sekretariat 

 

  

 

 Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.lubrza.opole.pl  

i https://bip.lubrza.opole.pl/ 
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