
 

URZĄD GMINY SŁUPCA 
Urząd Gminy Słupca znajduje się w Słupcy, przy ul. Sienkiewicza 16.         
           
 
SZEFEM URZĘDU JEST WÓJT GMINY SŁUPCA Grażyna Kazuś 
Zastępcą Wójta Gminy jest Cezary Przybylski                                    
Sekretarzem Karolina Walczak. Skarbnikiem Cezary Fajkowski. 
Pomagają im pracownicy urzędu wraz z kierownikami. 
 
DOJAZD DO BUDYNKU URZĘDU I WEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH                            

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do urzędu. 

Wejście główne do budynku urzędu posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Korytarz na 

parterze jest szeroki, wózki inwalidzkie nie mają problemów z poruszaniem się. 

Budynek nie posiada windy. Jeżeli chcesz skomunikować się z pracownikami z biur na I piętrze 

możesz skorzystać z dzwonka, który znajduje na zewnątrz, przy drzwiach wejściowych lub po 

wejściu do budynku  kierować się do Sekretariatu na parterze po prawej stronie korytarza.  

Rozkład biur w urzędzie dostępny jest na tablicy ogłoszeń zaraz po wejściu do budynku. 

Możesz też poprosić o informację w Biurze Obsługi Klienta. 

 

CO MOŻESZ ZAŁATWIĆ W URZĘDZIE?                           

Kiedy wejdziesz do urzędu pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do Referatu Finansowo 

– księgowego oraz biura Skarbnika. 

Kolejno do BIURA OBSŁUGI KLIENTA. Tu możesz zapytać gdzie załatwić daną sprawę, złożyć 

dokumenty, wnioski, czy poprosić o przywołanie pracownika, którego biuro mieści się na 

piętrze. Mieści się tam sekretariat wójta, do którego możesz przyjść z każdą sprawą oraz biuro 

sekretarza. 

Kolejne biuro to miejsce pracy Zastępcy Wójta Gminy. Możesz zgłosić się do niego w każdej 

sprawie, a szczególnie dotyczącej budownictwa i inwestycji wodno-kanalizacyjnych.    

Ostatnie drzwi po prawej stronie to  miejsce pracy osoby zajmującej się Ochotniczą Strażą Pożarną. 

Naprzeciwko wejścia w biurze na końcu korytarza możesz złożyć wniosek w sprawie dowodu 

osobistego, jego wymiany, odebrać dowód, zameldować się, czy załatwić kartę dużej rodziny.  

Zawracając korytarzem w stronę wyjścia załatwisz sprawy, związane z podatkami. 

Po lewej stronie od drzwi wejściowych znajduje się kasa banku, gdzie możesz dokonać wpłat.   

W sąsiednim biurze złożysz deklarację w sprawie opłaty za odbiór odpadów  komunalnych. 

Dalej pracuje informatyk i jednocześnie Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień 

Publicznych. W następnym biurze pracuje inspektor ds. promocji, który powie Ci, jak uzyskać 

Kartę Seniora. 



Na pierwszym piętrze załatwisz sprawy związane z wycinką drzew lub decyzją środowiskową, 

a także złożysz wniosek w sprawie azbestu.  

Możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego, 

załatwić podział działki i sprawy, związane z dzierżawą działek gminnych czy najmem lokali. 

Zgłosisz awarię lampy ulicznej, załatwisz sprawy związane z rozgraniczeniami nieruchomości. 

Po przejściu przez salę konferencyjną dotrzesz do biura rady gminy, kolejno miniesz Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, a w biurze obok prowadzone są sprawy związane z działalnością 

gospodarczą, a także zezwoleniami na sprzedaż alkoholu. 

W budynku znajduje się również siedziba Związku Gmin  Regionu Słupeckiego, które obsługuje 

schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

 

JEŚLI CHCESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI URZĘDU możesz: 

1. Napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: sekretariat@gminaslupca.pl.  

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wysłanie na adres 

e-maila ten z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy, spotkanie zostanie umówione 

na określony termin. 

2. Napisać i przynieść pismo do sekretariatu. 

3. Wysłać pismo na adres: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. 

4. Przyjść w godzinach pracy urzędu od 7.30 -15.30. 

 

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ GŁUCHĄ I SŁABOSŁYSZĄCĄ możesz: 

Skorzystać z tłumacza języka migowego online pod adresem: www.gminaslupca.pl 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z pominięciem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  
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