
Szanowni Państwo, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii ( Dz.U.  z 2021 r. poz. 654) uprzejmie 
informuję, że od 6.04.2021 r. do 18.04.2021 r. wizyta w wydziałach  urzędu będzie możliwa wyłącznie po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  z pracownikiem za wyjątkiem spraw pilnych w USC. 
  Umówieni Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do: 

• zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w 
przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby; 

• dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z 
płynem do dezynfekcji; 

• zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu. 

Numery telefonów pracowników urzędu  

Zachęcamy naszych mieszkańców do składania podań poprzez e PUAP.  
Uprzejmie informujemy, że dostępna jest edytowalna wersja deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
https://www.bip.swiebodzice.pl/wydzial-egzekucji-i-windykacji/368  
W budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1 oraz przy ulicy Stefana Żeromskiego 27 dokumenty można 
składać na parterze obiektów.  
Przypominamy, że Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy: 

• telefonicznie: 
• numery telefonów do wydziałów: 

 https://www.bip.swiebodzice.pl/wydzialy-urzedu-miejskiego/172  
• drogą elektroniczną: swiebodzice@swiebodzice.pl 
• poprzez platformę ePUAP:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki /sr04sis03q/SkrytkaESP) 
• platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/ 

Tel. kontaktowy do sekretariatu Urzędu Miejskiego: 
• 74 666-95-17; 
• 74 666-95-18. 

Tel. kontaktowy Biuro Podawcze   
• 74 666-95-55; 

Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30-15:30; 
wtorek: godz. 7:30-16:00; 
piątek: godz. 7:30-15:00. 
Godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego: 
poniedziałek-piątek: od godz.: 8:00 do godz.: 14:00. 
 
Uprzejmie informujemy i zachęcamy, aby  zobowiązania finansowe regulować  w następujący sposób: 

1. podatki – za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na decyzji 
podatkowej lub na ogólny numer rachunku bankowego  BNP Paribas Bank Polska S.A.  Nr 91 2030 
0045 1110 0000 0229 7270, 

2. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą bankowości elektronicznej na 
indywidualny numer konta podany na zawiadomieniu lub na ogólny numer rachunku 
bankowego  BNP Paribas Bank Polska S.A. 
Nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830. 

3. opłatę za zezwolenie alkoholowe 
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. 
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