
Informacja o Urzędzie Gminy w Nieliszu w 

języku łatwym do czytania (ETR) 
                                                                                                                                 

 

To jest Budynek Urzędu Gminy w Nieliszu. Jego adres to Nielisz 279.  

Urząd mieści się na pierwszym piętrze.  

 

Urząd Gminy: 

• planuje wydatki dla całej gminy 

• robi remonty, buduje i naprawia drogi w całej gminie, ścieżki i chodniki 

oraz budynki, które do niego należą 

• ustala wysokość podatków 

• zajmuje się ochroną środowiska 



 

 

Kto jest Wójtem Gminy? 
 

 

Wójtem Gminy Nielisz jest Pan Adam Wal. Wójt to osoba, która rządzi gminą.  

Wójtowi w pracy pomagają sekretarz, skarbnik oraz pozostali pracownicy z 

różnych wydziałów urzędu. 

Dojazd do Urzędu Gminy 
 

 

 

 

 

 

 

Do urzędu dojedziesz własnym transportem. Przed budynkiem nie ma 

specjalnego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do 

Urzędu Gminy znajduje się z tyłu budynku od strony lasu. Prowadzą do niego 

schody.   



Po wejściu do budynku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wejściu do Urzędu zobaczysz długi korytarz. Na jego końcu znajduje się 

Sekretariat. Uzyskasz w nim potrzebne informacje i załatwisz wszystkie 

niezbędne sprawy. Urząd Gminy nie jest w całości przystosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. Brak jest między innymi dostosowanej w pełni 

toalety. Na pierwsze piętro w budynku prowadzą schody.  

Czym zajmuje się Urząd Gminy? 

W urzędzie gminy w Nieliszu: 

• weźmiesz ślub cywilny 

• zgłosisz narodziny dziecka 

• zameldujesz się 

• otrzymasz dowód osobisty, akt urodzenia i akt zgonu 

• dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa 

• zapłacisz podatek 

 

 



Jak załatwić sprawę w Urzędzie? 

Żeby załatwić sprawę w urzędzie możesz: 

• napisać pismo i wysłać je listem na adres Urzędu lub złożyć je w 

Sekretariacie Urzędu Gminy 

• napisać mail i wysłać go na adres: sekretariat@nielisz.pl  

• zadzwonić pod numer 84 63 127 27 lub 84 63 127 39 

• przyjść do Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 

Jeśli jesteś osobą niesłyszącą  możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka 

migowego. Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą możesz skorzystać z systemu Pętli 

Indukcyjnej. Do urzędu można też przyjść z psem przewodnikiem.  
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