
Funkcjonowanie Urzędu Gminy w Rudzińcu 
 

Szanowni Państwo,  mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników urzędu, zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów, od dnia 03.11.2020 r. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu 

Urzędu Gminy w Rudzińcu. 

Proszę, jeżeli to możliwe, aby  realizować sprawy: pocztą tradycyjną, e-mailowo: gmina@rudziniec.pl 

lub telefonicznie nr tel. 32 4000 700 fax 32 739 06 14 
 

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian. 

Wszelkie dokumenty można złożyć do urny przy biurze podawczym.  
 

Jeżeli sprawa wymaga osobistego załatwienia, to przy zachowaniu wymogów sanitarnych będzie taka 

możliwość. Przy wejściu do urzędu znajduje się telefon z wykazem numerów do poszczególnych 

pracowników  

Nie wchodź – zadzwoń ! 
 

Pracownik zejdzie do biura podawczego, porozmawia i jeżeli będzie taka potrzeba 

zaprosi do pomieszczenia. 

Zgodnie z wytycznymi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym 

samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na 

jedno stanowisko obsługi. 

Na terenie Urzędu obowiązują zakrywanie ust i nosa /maseczki/, dezynfekcja rąk oraz mierzenie 

temperatury. 

Po załatwieniu sprawy pracownik odprowadzi do wyjścia / nie ma możliwości swobodnego przemieszczania 

się pomiędzy pomieszczeniami/   
  

Biuro podawcze  znajduje się przy wejściu do urzędu i służy pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, 

obok znajduje się urna na dokumenty. 
 

Podstawowe nr telefonów:  
 

Urząd Stanu Cywilnego (urodzenia, śluby, zgony) - tel. 32 4000 720    /z tel. wew./ 720 

       dowody osobiste, sprawy meldunkowe itp. - tel. 32 4000 713   /z tel. wew./ 713 
 

Referat Podatków i opłat 

        Wymiar podatków – 32 4000 736 /z tel. wew.736/ 

Księgowość podatkowa, odpady – 32 4000 734 /z tel. wew.734/ 
 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

32 4000 784  lub 32 4000 783 /z tel. wew.734 lub 783/ 
 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

 32 4000 740 /z tel. wew. 740/  

 sprawa dróg- 32 4000 741   /z tel. wew.741/ 
 

Referat Organizacyjno- Administracyjny 

sprawy oświaty 32 4000 708  /z tel. wew.708/ 

sprawy związane z działalnością gospodarczą 32 4000 786  /z tel. wew.786/ 

         sprawy gospodarki nieruchomościami 32 4000 780  /z tel. wew.780/ 
 

Sekretariat Wójta Gminy 32 4000 704  /z tel. wew.704/ 
 

Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Gminy, w tym IV ratę podatku, prosimy regulować za 

pomocą płatności elektronicznych.  

Podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny oraz opłata skarbowa, opłaty za dzierżawę, 

opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłata za zajęcie pasa 

drogowego i inne numer rachunku 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002. W tytule przelewu wpisać: rodzaj 

należności, nr decyzji ( nakazu płatniczego) Imię i Nazwisko.  
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacamy na: 

numer rachunku 89 8454 1024 2082 0041 4588 0029 w tytule przelewu należy wpisać: opłata za wywóz 

odpadów komunalnych, Imię i Nazwisko osoby która złożyła deklaracje i adres nieruchomości z której 

odbierane są odpady.  
 

 

Za utrudnienia przepraszamy. 

mailto:gmina@rudziniec.pl

