Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Janowiec
Urząd Gminy Janowiec jest jednostką organizacyjną Gminy Janowiec. Urząd zajmuje
się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej. Na czele Urzędu stoi Wójt. Siedziba Urzędu Gminy Janowiec
znajduje się przy ulicy Radomskiej 2 w Janowcu.
Pracownicy Urzędu realizują między innymi zadania z zakresu gospodarki
nieruchomościami, planowania przestrzennego, inwestycji gminnych, ochrony
środowiska i gospodarowania nieruchomościami należącymi do Gminy. Ważną
częścią działalności Urzędu Gminy są podatki i opłaty, w tym opłaty za odpady i
podatki od nieruchomości. Do zadań Urzędu należy organizowanie systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych. Urzędnicy prowadzą wpisy do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zajmują się także dowodami
osobistymi i meldunkami. W Urzędzie Stanu Cywilnego są rejestrowane urodzenia,
zgony i zawierane małżeństwa.
Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są na stronie internetowej
www.janowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowiec.
Do Urzędu Gminy zapraszamy w poniedziałki w godzinach od ósmej do szesnastej
oraz od wtorku do piątku w godzinach od siódmej do piętnastej.
Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:
napisać pismo i wysłać na adres Urząd Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24 – 123
Janowiec,
przynieść pismo do Urzędu i zostawić je w Sekretariacie,
napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP,
napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: gmina@janowiec.pl ,
wysłać fax pod numer 81 86 51 185,
zadzwonić pod numer 81 88 15 800 lub 502 091 459,
przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem.
Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby
głuche i słabo słyszące w Urzędzie Gminy Janowiec mają możliwość umówienia się
na spotkanie z tłumaczem. Chęć skorzystania ze świadczenia należy zgłosić co
najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem
sytuacji nagłych.
Wszystkie informacje o Gminie można znaleźć na stronach internetowych
www.janowiec.pl i www.ugjanowiec.bip.lubelskie.pl

