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Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

1. Lokalizacja.

Urząd Miejski w Aleksandrowie 

Łódzki znajduje się przy Placu 

Tadeusza Kościuszki 2 w 

Aleksandrowie Łódzkim. 

2. Władze Urzędu 
Miejskiego

 Burmistrz 
 Zastępca Burmistrza
 Sekretarz
 Skarbnik

3.Czym zajmuje się Urząd 
Miejski 

 Obsługa mieszkańców 
miasta i gminy 
Aleksandrów Łódzki.

 Sprawy związane z 
lokalami miejskimi.

 Gospodarka odpadami 
komunalnymi.

 Wydawanie 

Strona 1



Tekst łatwy do czytania (ETR     )             

dokumentów i 
zaświadczeń.

 Nadzór nad 
szkolnictwem, kulturą, 
sportem.

 Utrzymanie dróg, 
terenów zielonych.

 Pomoc społeczna.
 Sprawy podatkowe.
 Obsługa Rady 

Miejskiej.
 Zarządzanie w 

sytuacjach 
kryzysowych.

4. Dostosowanie Urzędu 
Miejskiego dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

 Budynki Urzędu 
Miejskiego w 
Aleksandrowie 
Łódzkim są częściowo 
dostosowane dla osób 
ze szczególnymi 
potrzebami.

 Wyznaczone są 
parkingi dla osób z 
niepełnosprawnością.

 Przed budynkiem B 
( wejście od ulicy 11 
listopada) 
umiejscowiony podjazd
dla wózków. Biuro 
podawcze 
dostosowane jest dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, 
wyposażone jest w 
pętlę indukcyjną. 

 W budynku pasywnym
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Urzędu Miejskiego 
(wejście od ulicy 
Jasińskiego) znajduje 
się winda oraz dwie 
toalety dla osób z 
niepełnosprawnością. 

 Istnieje możliwość 
skorzystania z 
tłumacza polskiego 
języka migowego po 
wcześniejszym 
umówieniu.

 Urząd Miejski  będzie  
dostosowywany dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

5. Formy kontaktu z 
Urzędem Miejskim.

 Telefonicznie pod 
numerem telefonu 
- (42) 2700 300 

 Korespondencyjnie 
na adres:
Urząd Miejski w 
Aleksandrowie 
Łódzkim 
Plac Kościuszki 2
95-070 Aleksandrów 
Łódzki 

                            

 Droga e-mail: 
gmina@aleksandrow-
lodzki.pl 
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 Złożenie dokumentu 
na Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego w 
budynku B ( wejście 
od 11 listopada)

 Adres skrytki na  
ePUAP: /fujh4p096l/
skrytka  

 Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
Poniedziałek, środa, 
czwartek: 8.00 – 
16.00
Wtorek: 8.00 – 17.00
Piątek: 8.00 -15.00 
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