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Informacje  

o Urzędzie Gminy Reńska Wieś  

w języku łatwym do czytania 

(ETR      Easy To Read)  

Urząd Gminy Reńska Wieś  

jest przy ulicy Pawłowickiej 1 w Reńskiej Wsi. 

 

Urząd jest otwarty: 

• w poniedziałek od 8:00 do 17:00, 

• od wtorku do czwartku od 7:15 do 15:15, 

• w piątek od 7:15 do 14:15. 

 

Czym zajmuje się urząd? 

W urzędzie możesz wyrobić lub wymienić dowód osobisty. 

Dowód osobisty to dokument z ważnymi informacjami  

o Tobie. 

 

Urząd informuje ile musisz zapłacić podatków. 

Podatek to pieniądze dla gminy. 
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Pracownicy urzędu rysują mapy Gminy Reńskiej Wsi. 

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego możesz wziąć ślub. 

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego możesz dostać na przykład: 

• akt urodzenia, 

• akt ślubu, 

• akt zgonu. 

Są to dokumenty o narodzinach, małżeństwie lub śmierci.  

Urząd zajmuje się szkołami i przedszkolami w gminie. 
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Urząd robi wybory. 

Na przykład na wójta, burmistrza i prezydenta. 

 

Urząd naprawia i dba o zabytki na terenie gminy. 

 

Dostępność informacji i komunikacji dla osób  

z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Reńska Wieś. 

Możesz skorzystać z pętli indukcyjnej. 

Pętla indukcyjna pomaga lepiej słyszeć osobie 

z aparatem słuchowym. 

 

Możesz skorzystać z planu wypukłego. 

Plan wypukły pomaga lepiej zrozumieć  

osobie niewidomej miejsce, w którym się znajduje. 
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W urzędzie jest znacznik Totupoint. 

Znacznik Totupoint to urządzenie,  

które informuje cię gdzie jesteś. 

 

Osoby niesłyszące mogą napisać pismo do urzędu  

i przynieść do budynku lub wysłać pocztą, mailem,  

przez skrzynkę elektroniczną ePUAP. 

 

Dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami  

w Urzędzie Gminy Reńska Wieś. 

Na parterze budynku jest Punkt Obsługi Mieszkańca. 

Możesz załatwić tam wszystkie sprawy. 

Pracownik może obsłużyć cię bez kolejki. 

 

Pełnomocnik może pomóc ci przy załatwianiu sprawy  

w urzędzie. 

Pełnomocnik ma skończone 18 lat. 
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Do urzędu możesz wejść z psem przewodnikiem. 

 

Przed urzędem jest miejsce parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnością. 

 

Więcej informacji o Urzędzie Gminy Reńska Wieś  

znajdziesz na stronie internetowej powiatu  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Kontakt z Urzędem Gminy Reńska Wieś 

Zadzwonić:  

77 40 53 211 

 

https://renskawies.pl/
https://bip.renskawies.pl/bip/index.php
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Wysłać e-mail: 

ug@renskawies.pl 

 

Wysłać pismo: 

Urząd Gminy Reńska Wieś 

Ulica Pawłowicka 1  

47-208 Reńska Wieś 
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