
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Sołectw, działalności gospodarczej i zaopatrzenia 

urzędu: 

– składanie wniosków dot. działalności gospodarczej w formie elektronicznej za 

pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufania, 

– składanie wniosków do Biura Rady w formie elektronicznej 

 

biurorady@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-36 

 

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych, ochrony zdrowia i audytu energii 

elektrycznej: 

– udzielanie informacji dot. programu Czyste Powietrza telefonicznie 

– składanie wniosków dot. programu Czyste Powietrze w formie elektronicznej za 

pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufania, 

 

iod@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-47 

 

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej 

- wystawianie faktur  Vat za dostarczoną wodę po telefonicznym zgłoszeniu stanu 

wodomierza oraz ich wysyłanie poprzez ePuap; 

- możliwość uzyskania informacji o stanie zadłużenia (woda, odpady) na stronie 

www.wladyslawow.pl w zakładce elektroniczne biuro obsługi interesanta;  

- składanie wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody w formie elektronicznej  

poprzez ePuap; 

- telefoniczne udzielanie wszelkich informacji dotyczących np. podłączenia do sieci 

wodociągowej, segregowania odpadów itp. 

woda@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-48 

 

Urząd Stanu Cywilnego (potrzebny profil zaufany - ePUAP): 

 wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - akt 

może zostać odebrany osobiście lub wysłany w wersji papierowej na wskazany 

adres zamieszkania oraz jako dokument elektroniczny podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę wnioskodawcy na 

platformie ePUAP. 

usc@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-31 

Stanowisko ds. Ewidencji ludności i Dowodów osobistych (potrzebny profil zaufany - 

ePUAP): 

 wniosek o wydanie dowodu osobistego,  

 wniosek o unieważnienie dowodu osobistego (zagubienie lub zniszczenie), 

 zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wymeldowania, 

 zgłoszenie wyjazdu za granicę,  

elud@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-43 
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Stanowisko ds. rolnictwa 

 zgłoszenie szkody wyrządzonej przez dzikie zwierzęta, 

 informacje o wykazie kół łowieckich administrujących terenem,  

kadry@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-50 

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

 

 Wnioski o sprostowanie Aktu Własności Ziemi - online - z dokładnym wskazaniem 

właściciela i oznaczenia (nr i data) dokumentu, 

 Wszelkie informacje dot. własności i ograniczonych praw rzeczowych na 

nieruchomościach - telefonicznie i online - z podaniem dokładnych danych dot. 

nieruchomości (właściciel, nr działki, położenie) 

 Informacje dot. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w tym składanie 

informacji o chęci wniesienia jednorazowej opłaty z tyt. przekształcenia - online, 

telefonicznie, 

 Wszelkie informacje dot. spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 

telefonicznie bądź mailowo 

 

grunty@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-53 

 

Stanowisko ds. inwestycji 

 sprawy remontowo-budowlane najpierw telefonicznie; uzgodnienia co do 

projektów -mapki-  email po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 

 

inwestycje@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-49 

 

Stanowisko ds. gospodarki lokalowej 

 wszelkie pytania związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 

stanowiącymi zasób gminny (rozliczenia itp.)-telefonicznie 

 

lokale@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-49 

 

Stanowisko ds dróg, oświetlenia ulicznego i numeracji nieruchomości   

 Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego na adres e-mail lub tel. 

 Nadanie numeru nieruchomości - składanie wniosku wraz z załącznikiem 

drogą e-mail. Zaświadczenie zostanie przesłane drogą pocztową. 
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 Sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzenia opisane  

w procedurach załatwiania spraw na stroni bip Gminy Władysławów.  

drogi@wladyslawow.pl  tel. 63 280-46-51 

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej : 

 zaświadczenie z MPZP (opłata 17 zł), 

 wypis i wyrys z MPZP (opłata od 90 zł), 

 zmiana przeznaczenia użytkowania budynku, 

 opiniowanie wstępnych projektów podziału ( do wniosku dołączamy mapę z 

wstępnym podziałem działki), 

ww. wnioski można pobrać ze strony Urzędu Gminy Władysławów 

(www.wladyslawow.bip.net.pl) w zakładce zagospodarowanie przestrzenne. Informacje 

dotyczące przeznaczenia działek w MPZP można sprawdzić telefonicznie. 

zamowienia@wladyslawow.pl tel. 63-280-46-51.  

 

Stanowisko ds. gospodarki odpadowej: 

1.Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 

składać: 

- za pośrednictwem placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd 

Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 65-710 Władysławów, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących 

warunków: 

* przygotowanie pliku wzoru deklaracji w formacie PDF lub DOC, który jest 

opublikowany                     z możliwością pobrania na stronie internetowej www. 

Wladyslawow.bip.net.pl Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów 

lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Władysławów www.wladyslawow.pl; 

* wypełnioną deklarację należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej, której aktualny adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Władysławów www.wladyslawow.bip.net.pl; 

2. Sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za kolejny kwartał 

można przesyłać  w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

3. I n f o r m a c j e  w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za 2020 rok można podać telefonicznie (kwotę i numer konta, na który 

należy wpłacać) lub wysłać w formie e-mail. 

4. Wnioski o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie można przesłać 

przez platformę e-puap lub e-mail. 
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5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami można przesłać przez platformę e-

puap lub e-mail. 

6. Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania można 

składać przez e-puap lub e-mail. 

7. Przez telefon udzielimy również informacji dotyczących prawidłowej segregacji 

odpadów, terminach otwarcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, numerach kont 

bankowych, na które należy uiszczać płatności za odbiór odpadów komunalnych, 

przyjmiemy również zgłoszenie osób, które chcą skorzystać z finansowania usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

odpady@wladyslawow.pl  tel. 63-280-46-48. 

 

Stanowisko ds. administracyjno-biurowych i ochrona środowiska 

 Składanie wniosków dot. zamiaru usunięcia drzew lub krzewów drogę 

elektroniczną. 

 Zgłaszanie informacji o bezpańskich zwierzętach telefoniczne. 

 Zgłaszanie wniosków na sterylizację zwierząt telefoniczne. 

 Pobieranie informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia ze strony 

www.wladyslawow.pl z zakładki gospodarka komunalna. 

 Telefoniczne zgłaszanie spraw związanych z melioracją. 

 

srodowisko@wladyslawow.pl  tel. 63-280-46-47. 

 

Referat Finansów 

 złożenie wniosków o wydanie wszystkich zaświadczeń  

 wpłaty wszystkich podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego na indywidualne 

konta bankowe podane w decyzji oraz podatku od środków transportowych na 

konto główne Gminy podane na stronie internetowej.  

 Złożenie informacji o gruntach, lasach o nieruchomościach i obiektach 

budowlanych mogą być złożone w terminie późniejszym. 

 Przez dwa tygodnie ograniczymy wzywanie podatników. 

 Telefonicznie możemy informować o stanie zobowiązań osoby zainteresowane. 

 Ograniczone będą posiedzenia GKRPA - zwołane tylko w przypadkach 

niecierpiących zwłoki. 

 

finanse@wladyslawow.pl  tel. 63-280-46-58, 63-280-46-59 
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