
 

 

Informacje o Urzędzie Gminy w Przechlewie: 

Urząd Gminy w Przechlewie mieści się przy ulicy Człuchowskiej 26, 77-320 

Przechlewo. 

Terenem działania Urzędu  jest obszar Gminy Przechlewo. 

Wójt Gminy Przechlewo Krzysztof Michałowski kieruje pracą Urzędu. Wójtowi w 

pracy pomagają zastępca, sekretarz, skarbnik oraz pozostali pracownicy urzędu. 

Urząd podzielony jest na referaty i biura, które zajmują się różnymi sprawami.  

W urzędzie możesz na przykład: 

• zameldować się, 

• zgłosić prowadzenie własnej firmy, 

• wyrobić dowód osobisty, 

• zgłosić, gdy urodzi się dziecko, 

• otrzymać akt zgonu oraz akt urodzenia, 

• wziąć ślub cywilny, 

• zapłacić podatki i inne opłaty, 

• otrzymać pozwolenie na wycięcie drzewa. 

 

 



Urząd zajmuje się także: 

•przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

• remontem budynków, które należą do gminy, 

• ochroną środowiska, 

• wywożeniem śmieci z terenu gminy, 

• utrzymaniem czystości i porządku, 

• budżetem gminy, 

• spisem ludności w gminie, 

• spisem firm, które są w gminie, 

• organizacją różnych wyborów, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do 

Sejmu i Senatu, 

• ochroną zabytków, 

• współpracą z organizacjami pozarządowymi, 

• zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, 

• ochroną zabytków, 

• zarządzaniem kryzysowym 

• różnymi sprawami z zakresu wojska, 

• planowaniem przestrzeni w gminie, 

• promocją gminy. 

 

Kontakt z Urzędem Gminy w Przechlewie: 

Zapraszamy do Urzędu od poniedziałku do piątku. 

 



Godziny pracy:  

Poniedziałek 7.30-15.30 

Wtorek 7.30-16.30 

Środa 7.30 -15.30 

Czwartek 7.30-15.30 

Piątek 7.30-14.30 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer:  
 

 

• 59 833 43 01 

• 59 833 43 02 

 

 

Aby załatwić sprawy w Urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami 
mogą:  

•  napisać pismo i wysłać je na adres: 

Urząd Gminy w Przechlewie 

ul. Człuchowska 26 

77-320  Przechlewo 

• przynieść pismo do Sekretariatu 

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. 
Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia 
sprawy w urzędzie. 

• napisać pismo i wysłać je za 
pomocą platformy e-PUAP: 
www.epuap.gov.pl.  

 

http://www.epuap.gov.pl/


 

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na 
ePUAP. 

 

 

• napisać wiadomość i wysłać ją 

na adres e-mailowy:  

ug@przechlewo.pl 

 

Jak trafić do Sekretariatu?  

Sekretariat znajduje się on na parterze. 

 

Wchodzisz wejściem od 
ul. Człuchowskiej 26. 

 

           

Gdy wejdziesz do budynku, kieruj się na lewo, potem na prawo długim 
korytarzem. Po prawej stronie zobaczysz  trzecie w kolejności drzwi do 
Sekretariatu. 

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem 
zaparkuj na specjalnie 
oznaczonym miejscu. 

 

Jedno miejsce wydzielone do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami 
znajdziesz po prawej stronie budynku urzędu od strony ul. Człuchowskiej. 

mailto:ug@przechlewo.pl


Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z 
białym symbolem niepełnosprawności. 

 

Na parterze usytuowano również 

toaletę dla niepełnosprawnych. 

 

Z poziomu parteru nie można dostać się bez ograniczeń na pierwszą 

kondygnację budynku do której prowadzą schody, brak jest bowiem windy. 

Inne informacje 

Na poszczególnych kondygnacjach wszystkie drzwi otwierane są ręcznie. 

W budynku nie zainstalowano systemu naprowadzającego dźwiękowo osób 

niewidomych i słabowidzących. 

 

Do siedziby Urzędu Gminy w 

Przechlewie oraz wszystkich 

przeznaczonych dla interesantów 

pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 

W Urzędzie nie znajduje się pętla indukcyjna. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych:  

• https://przechlewo.pl 

• https://bip.przechlewo.pl 

https://przechlewo.pl/
https://bip.przechlewo.pl/

