Informacja o działalności Urzędu Miasta Zgierza
Urząd Miasta Zgierza jest urzędem administracji samorządowej. Zajmuje
się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym - m.in. budżetem miasta,
organizacją różnych wyborów (np. samorządowych, do Sejmu i Senatu,
Prezydenta RP), gospodarowaniem odpadami, ustalaniem i poborem podatków,
utrzymaniem i naprawą dróg).
Na czele Urzędu stoi Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski.
W wykonywaniu zadań pomaga mu dwóch zastępców, Sekretarz Miasta,
Skarbnik Miasta oraz urzędnicy. Wszyscy pracują w Urzędzie.
Urząd mieści się w pięciu lokalizacjach:
1. Główna siedziba przy placu Jana Pawła II numer 16.
2. Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy 1 Maja numer 5.
3. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej, Miejskie Centrum
Seniora, Wydział Edukacji i Młodzieży oraz Straż Miejska w Zgierzu przy ulicy
Księdza Jerzego Popiełuszki numer 3a.
4. Miasto Tkaczy przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego numer 1.
5. Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Biuro Funduszy i Rozwoju
Lokalnego przy ulicy Długiej numer 29a.
Urząd Miasta Zgierza zajmuje się między innymi:


sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, dopisywaniem
mieszkańców do rejestru wyborców;



sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów
związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę, zapewnieniem wsparcia
informacyjnego dla przedsiębiorców;



sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów
cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją
dziecka;



sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami
działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
sprzedażą i dzierżawą nieruchomości;



sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem
i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego;



sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców
o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich,
prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami;



sprawami z zakresu polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą,
nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Zgierz, organizacją
konkursów dla organizacji pozarządowych;



sprawami lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych i socjalnych;



sprawami świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej,
w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie;



sprawami z zakresu zieleni miejskiej, wydawaniem decyzji na usuwanie drzew
i krzewów;



usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową,
przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, opieką nad zwierzętami;



sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy
i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury;



sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych;



sprawami dot. organizacji pracy Rady Miasta Zgierza.

Jak skontaktować się z Urzędem Miasta Zgierza:
 telefonicznie pod numerem 42 71 95 100;
 wysyłając list na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16,
95-100 Zgierz;
 wysyłając wiadomość mailem na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl;
 wysyłając pismo za pomocą platformy E-PUAP;
 osobiście w urzędzie. Osoby słabosłyszące lub głuche mogą skorzystać z usługi
wideotłumacza polskiego języka migowego. Usługa dostępna jest na miejscu,
bez wcześniejszego umawiania na parterze każdego z budynków w miejscu
oznaczonym piktogramem dwóch dłoni w geście migania.
Zapraszamy do Urzędu od poniedziałku do piątku:
 w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00 – 16:00;
 we wtorek w godzinach 8:00 – 17:00;
 w piątek w godzinach 8:00 – 15:00.
Szczegółowe informacje o Urzędzie oraz numery telefonów do pracowników
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza.

Informacje sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

