
 
To jest Urząd Miejski.  

Budynek Urzędu znajduje się w miejscowości Borne Sulinowo.  

 

Urząd Miejski to miejsce, w którym pracuje władza publiczna 

dla gminy Borne Sulinowo.  

Kierownikiem Urzędu jest burmistrz. 

Burmistrz to osoba, która rządzi gminą.  

Burmistrz i pracownicy Urzędu zajmują się sprawami lokalnej 

społeczności.  

Zmieniają nasze otoczenie na lepsze.  

Dbają o wspólne dobro.  

 

 



Czym zajmuje się Urząd?  

 

 organizuje wybory, na przykład na Prezydenta Polski, 

wybory do Sejmu i Senatu, wybory sołtysów wsi,  

 wydaje dowody osobiste, 

 prowadzi spis ludności w gminie,  

 prowadzi spis firm, które są w gminie,  

 zajmuje się bezpieczeństwem i chroni przed pożarami               

w gminie, 

 współpracuje z organizacjami niedziałającymi dla zysku,  

 zajmuje się rolnictwem,  

 zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na 

przykład w czasie powodzi lub suszy,  

 zarządza budżetem gminy,  

 ustala jakie będą podatki, 

 planuje przestrzeń w gminie,  

 robi remonty i buduje nowe budynki, 

 buduje i naprawia drogi gminne,  

 kształtuje środowisko i chroni przyrodę, 

 wywozi śmieci z terenu gminy,  

 utrzymuje czystość i porządek,  

 prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,  

 

 

 



 

 

Urząd jest trochę dostępny dla osób                                                       

z niepełnosprawnościami.  

 

 

Przed budynkiem urzędu jest specjalne  

miejsce parkingowe dla osoby  

z niepełnosprawnościami. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami  

jest na parterze budynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aby załatwić sprawę w Urzędzie: 

 

1. Napisz wiadomość i wyślij ją:  

 na adres: 

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  

al. Niepodległości 6  

78-449 Borne Sulinowo 

 na adres e-mailowy: 

bornesulinowo@bornesulinowo.pl  

 lub faxem pod numer 94 37 34 133. 

 

2. Możesz przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta.  

Biuro Obsługi Interesanta jest na parterze Urzędu. 

To miejsce, w którym zostawia się pisma i inne 

dokumenty.  

  

Obecnie, aby wejść do Urzędu, zadzwoń dzwonkiem przy 

drzwiach. 

 

3. Możesz też zadzwonić pod numer 94 37 34 120. 

 

4. Przyjdź do Urzędu i spotkaj się z pracownikiem. 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku.  

W poniedziałki, wtorki i środy od 7:00 do 15:00,  

w czwartki od 7:00 do 17:00,  

a w piątki od 7:00 do 13:00.  

mailto:bornesulinowo@bornesulinowo.pl


 

 

Osoby głuche i słabosłyszące mogą  

skorzystać z pomocy tłumacza  

języka migowego.  

Tłumacz jest za darmo.  

Tłumacz jest dostępny przez cały 

czas pracy urzędu.  

Nie trzeba się wcześniej umawiać z tłumaczem.  

 


