
Informacje o Urzędzie Miasta Zgierza 

Lokalizacja 

Urząd Miasta Zgierza znajduje się w czterech lokalizacjach: 

1. Budynek główny urzędu przy Placu Jana Pawła II numer 16 

 

Wejście główne do budynku Urzędu Miasta Zgierza (z lewej strony znajduje podjazd dla wózków) przy pl. Jana Pawła II numer 16 

Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu tego 

podjazdu znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe. 

 

Rysunek 1 oznaczenie - piktogram miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych 



 

Podjazd dla wózków do wejścia głównego do budynku urzędu przy pl. Jana Pawła II numer 16 

W tym budynku swoją siedzibę ma między innymi Prezydent Miasta Zgierza i Rada 

Miasta Zgierza. 

Prezydentem jest Przemysław Staniszewski. 

W wykonywaniu zadań pomaga mu dwóch zastępców, Sekretarz Miasta Zgierza, 

Skarbnik Miasta Zgierza oraz urzędnicy. 

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta, gdzie mieszkańcom 

udzielane są informacje. W tym miejscu można poprosić o kontakt z pracownikiem 

odpowiedzialnym za załatwienie danej sprawy. Można tu również skorzystać 

bezpłatnie z usługi Wideotłumacza polskiego języka migowego. Wystarczy tylko 

zgłosić taką potrzebę. 



 

Wejście do Biura Obsługi Klienta w budynku urzędu przy pl. Jana Pawła II numer 16 

 

Logo polskiego języka migowego 



W tym budynku można: 

 zameldować się, 

 wyrobić dowód osobisty, 

 zgłosić prowadzenie własnej firmy, 

 zapłacić podatki i inne opłaty,  

 uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew, 

 złożyć deklarację na wywóz śmieci, 

 załatwić sprawy związane z mieszkaniem komunalnym lub socjalnym, 

 kupić lub wydzierżawić działkę, 

 uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. 

2. Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy 1 Maja numer 5 

Wejście do Pałacu Ślubów mieści się z boku budynku. 

 

Wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. 1 Maja numer 5  

Dla osób na wózkach rozkładany jest na życzenie specjalny podjazd. 

Można tu skorzystać usługi Wideotłumacza polskiego języka migowego. 



W tym budynku można: 

 zgłosić urodzenie dziecka, 

 zgłosić zgon, 

 otrzymać akt urodzeniu lub zgonu,  

 wziąć ślub cywilny. 

3. Budynek w głębi podwórka przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 

numer 3a 

Mieści się w nim Wydział Edukacji i Młodzieży, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych 

i Polityki Senioralnej, Zgierskie Centrum Seniora oraz Straż Miejska w Zgierzu. 

Siedzibę tam ma też Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wejście do budynku przy ulicy Ks. J. Popiełuszki numer 3a 

W tym budynku można: 

 wystąpić o stypendium, 

 uzyskać informację o rekrutacji do szkół i przedszkoli, 

 uzyskać informację o Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza, 

 zapytać o profilaktykę prozdrowotną, 



 uzyskać pomoc dla osób uzależnionych, 

 otrzymać Kartę Dużej Rodziny, 

 otrzymać Zgierską Kartę Seniora, 

Tu również można skorzystać usługi Wideotłumacza polskiego języka migowego. 

4. Miasto Tkaczy w budynku przy ulicy Księdza Szczepana Rembowskiego 

numer 1 

 

Wejście do drewnianego domu przy ulicy Ks. Sz. Rembowskiego numer 1 

Z tyłu budynku (od podwórka) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

W Mieście Tkaczy można: 

 zwiedzać wystawy, 

 brać udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na jego terenie. 

  



5. Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy ulicy Długiej 

numer  9a 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz Biuro Funduszy i Rozwoju Lokalnego 

mieszczą się w budynku Biblioteki. Przedsiębiorcy mogą tam uzyskać informacje 

dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Wejście do budynku Zgierskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Długiej 29a 

Kontakt 

Jak skontaktować się z Urzędem Miasta Zgierza: 

 telefonicznie pod numerem 42 71 95 100; 

 wysyłając list na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II numer 16,  

95-100 Zgierz; 

 wysyłając wiadomość mailem na adres: e-urzad@umz.zgierz.pl; 

 wysyłając pismo za pomocą platformy E-PUAP; 

mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl


 osobiście w urzędzie. 

Godziny pracy 

Zapraszamy do urzędu od poniedziałku do piątku: 

 w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 8:00 – 16:00; 

 we wtorek w godzinach 8:00 – 17:00; 

 w piątek w godzinach 8:00 – 15:00; 

Szczegółowe informacje o Urzędzie oraz numery telefonów do pracowników 

znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza.  

Informacje sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

http://www.bip.zgierz.pl/

