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Urząd Miejski w Choszcznie 

Urząd Miejski w Choszcznie, czyli w skrócie urząd znajduje się przy ul. Wolności 24 
 w Choszcznie. 

 
Budynek urzędu miasta widok od strony ulicy Wolności 

Tutaj jest główny budynek urzędu, w którym pracują burmistrz i urzędnicy. 



Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony ul. Wolności.  
To wejście jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych i dla mam z dziećmi 

     
Wejście główne z podjazdem i dzwonkiem      Człowiek na wózku – symbol 
           osoby niepełnosprawnej 

 
 
oraz wejście boczne od strony parkingu – to wejście nie jest odpowiednie dla osób 
niepełnosprawnych, starszych i dla mam z dziećmi. 

 
 Wejście boczne do urzędu 



Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem w Choszcznie jest Robert Adamczyk. 

 
Robert Adamczyk burmistrz Choszczna 

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Miejski, Skarbnik Miejski  
oraz pracownicy wielu wydziałów. 
 

Czym zajmuje się urząd? 

W urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić dowód 
osobisty. Zapłacisz podatki. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.  
Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami. 

 



 

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w mieście to także rzeczy, za które 
odpowiada urząd. 
 

Kontakt z pracownikami urzędu 

Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku. 

Godziny pracy: 

Poniedziałek 7.30-15.30 

Wtorek 7.30-15.30 

Środa 7.30-15.30 
 
Czwartek 7.30-15.30 
 
Piątek 7.30-15.30 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 95 765 93 00. 

Możesz też wysłać e-mail na adres: sekretariat@choszczno.pl.  

mailto:sekretariat@choszczno.pl


 
 
Żeby załatwić sprawy w urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą: 

napisać pismo i wysłać je na adres: 

Urząd Miejski w Choszcznie 

ul. Wolności 24 

73 – 200 Choszczno 

przynieść pismo do kancelarii 

Kancelaria to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz 
wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie. 

Jak trafić do kancelarii? 

Wchodzisz wejściem głównym – od strony ulicy Wolności. 

 
Wejście główne do urzędu 



 
 
Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz: 

 

Kiedy spojrzysz w lewo zobaczysz okienko od kancelarii. 

 



Możesz też napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail sekretariat@choszczno.pl 

Jeśli chcesz możesz do nas zadzwonić na numer 95 765 93 00. 

Osoby głuche i słabosłyszące przed wizytą w urzędzie prosimy o poinformowanie nas o 
potrzebie skorzystania z tłumacza oraz o terminie przyjścia. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych 

Specjalna toaleta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.  

 

Jeśli przyjedziesz do nas autem 

zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu. 

Dwa miejsca znajdziesz z tyłu budynku. 
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Miejsca dla OzN przed budyniekiem urzędu 
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