Informacja o Urzędzie Miasta Legionowo w wersji łatwej
do czytania i zrozumienia
Urząd Miasta Legionowo
Urząd Miasta Legionowo w skrócie Urząd
znajduje się przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Budynek Urzędu ma dwa wejścia.
Główne od strony ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego
odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych i dla mam z dziećmi.

Wejście boczne do Urzędu od strony Parku Solidarności.

Prezydent jest szefem Urzędu.
Prezydentem w Legionowie jest Pan Roman Smogorzewski.

Prezydentowi w pracy pomagają Zastępcy, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz
pozostali pracownicy urzędu.

Czym zajmuje się Urząd?
W Urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić
dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko.
To w Urzędzie otrzymasz akt zgonu oraz akt urodzenia.
W Urzędzie można też wziąć ślub cywilny.
W Urzędzie zapłacisz podatki.
W Urzędzie otrzymasz pozwolenie na wycięcie drzewa.
Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w mieście to także rzeczy, za które
odpowiada Urząd.

Pracownicy Urzędu to też Straż Miejska, która pilnuje spokoju
i porządku w mieście.
Strażnicy codziennie patrolują miasto.

Większość spraw urzędowych możesz załatwić w Biurze Obsługi Klienta.
Znajduje się ono na parterze ratusza.

Jeśli chcesz przyjść do Urzędu

O ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu
możesz przeczytać na stronie www.legionowo.pl,
po naciśnięciu ikony z symbolem osoby niepełnosprawnej

Arena Legionowo
Arena Legionowo w skrócie Arena,
znajduje się przy ulicy Bolesława Chrobrego 50 B.

Wejście do Areny znajduje się od strony ulicy Jana III Sobieskiego.

Arena zajmuje się organizacją imprez sportowych.

Na hali Areny swoje mecze rozgrywają drużyny sportowe z Legionowa.

W budynku Areny można bezpłatnie wypożyczyć rowery.

Kontakt z pracownikami Urzędu
Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
•

napisać pismo i wysłać je na adres Urząd Miasta Legionowo,

•

ulica marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

• przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta.
• To biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
• napisać wiadomość i wysłać na adres kancelaria@um.legionowo.pl,
• zadzwonić pod numer 22 774 20 31,
• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem,
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

