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Szanowni Państwo!
Od 1 stycznia 2015 roku staniemy się jedną, samorządną aglomeracją zielonogórską. Większe miasto otworzy przed nami wszystkimi lepsze perspektywy rozwoju.
Mam nadzieję, że w ten nowy, ekscytujący okres uda nam się wejść bezboleśnie
i kolejne dni będą utwierdzać nas w przekonaniu, że podjęliśmy właściwą decyzję
o połączeniu Miasta i Gminy Zielona Góra.
Oddaję w Państwa ręce informator, w którym znajdziecie najważniejsze informacje o funkcjonowaniu naszego samorządu po połączeniu. Ta publikacja ma ułatwć
Państwu załatwianie wszelkich urzędowych formalności, odpowiedzieć na najważniejsze pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości.
Korzystając z tej okazji pragnę również złożyć życzenia szczęśliwego Nowego
Roku. Oby przyniósł wiele radości i osobistych sukcesów. Życzę, aby zawsze dopisywało Państwu zdrowie i dobre samopoczucie.
Do zobaczenia w nowej Zielonej Górze!
				
				

Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra
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Gdzie i jak uiścić opłaty
roczne za wieczyste
użytkowanie gruntów
i inne opłaty cywilnoprawne?
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PODATKI

Po 1 stycznia 2015
roku nie nastąpią
zmiany organizacyjne
związane z załatwianiem spraw w zakresie
opłat za użytkowanie
wieczyste gruntów, za
najem dzierżawę itp.
Wszelkie sprawy związane z opłatami będą
załatwiane tam gdzie
dotychczas - w budynku
Urzędu Miasta przy ulicy Generała Jarosława
Dąbrowskiego 41.
Opłat można dokonywać:
• jak dotychczas - w kasie znajdującej się przy
ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
• lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Zielona Góra w PKO
BP S.A., nr rachunku:
02 1020 5402 0000
0202 0027 6667.
Terminy płatności:
• opłaty roczne za
użytkowanie wieczyste
gruntów płatne są bez
wezwania w terminie
do 31 marca każdego
roku,
• opłaty za najem,
dzierżawę – płatne są w
terminach wynikających
z zawartych umów.

Stawki podatkowe od 1 stycznia 2015 roku
Stawki podatku od nieruchomości
Wszystkie stawki podatku od nieruchomości zostały zrównane do niższego poziomu, który obowiązywał w 2014 r. w Mieście lub Gminie.
• od budynków mieszkalnych 0,42 zł/m2 (obecnie stawka w Gminie jest
wyższa i wynosi 0,55 zł/m2),
• od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
18,60 zł/m2 (obecnie stawki są jednakowe w Mieście i Gminie),
• od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym 8,42 zł/m2 (obecnie stawka
w Gminie jest wyższa i wynosi 9,86 zł/m2),
• od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
4,01 zł/m2 (obecnie stawka w Gminie jest wyższa i wynosi 4,40 zł/m2),
• od budynków pozostałych - garaże, budynki gospodarcze itp. 5,24 zł/
m2 (obecnie stawka w Mieście jest wyższa i wynosi 6,40 zł/m2),
• od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,70 zł/m2 (obecnie stawki są jednakowe w Mieście i Gminie),
• od gruntów pozostałych 0,27 zł/m2 (obecnie stawka w Mieście jest
wyższa i wynosi 0,30 zł/m2).
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Stawki podatku rolnego
• podatek rolny za grunty gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego, liczony jako równowartość pieniężna 2,5 q żyta, będzie wynosił
15,35 zł (w roku 2014 w Gminie wynosił 137,50 zł),
• podatek rolny za grunty pozostałe, liczony jako równowartość pieniężna 5 q żyta, od 1 ha fizycznego będzie wynosił 30,70 zł (w roku 2014
w Gminie wynosił 275,00 zł).
Stawki podatku od środków transportowych
W celu ujednolicenia obecnie obowiązujących stawek podatkowych,
znacznie zróżnicowanych w Mieście i Gminie, przyjęto podział na kategorie pojazdów obowiązujący obecnie w Gminie i uchwalono stawki
podatkowe zgodnie z zasadą - zrównanie do najniższej stawki sprzed
połączenia.
Stawki podatku leśnego
Podatek leśny od 1 ha fizycznego lasów będzie wynosił 41,55 zł (równowartość pieniężną 0,220 metra sześciennego drewna).

Gdzie i jak załatwić sprawy podatkowe, składać
deklaracje i płacić podatki?
Podatki ustalane w drodze decyzji
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych:
W przypadku osób fizycznych, po 1 stycznia 2015 roku nie nastąpią zmiany organizacyjne związane z załatwianiem spraw w zakresie podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wszelkie sprawy związane z wymiarem podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego - składanie informacji podatkowych, zgłaszanie
zmian mających wpływ na wysokość podatków itp. będą załatwiane
tam gdzie dotychczas - w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Generała
Jarosława Dąbrowskiego 41.
Decyzje podatkowe dla podatników posiadających przedmioty opodatkowania (grunty, budynki, budowle, lasy) na terenie Gminy przed
połączeniem, będą przygotowywane przez pracowników Urzędu Miasta przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
Podatek bedzie można wpłacać, tam gdzie dotychczas:
• w kasie przy ulicy Generała Jarosawa Dąbrowskiego 41, w godzinach
od 8.30 do 14.00,
• u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra
w PKO BP. S.A., nr rachunku: 02 1020 5402 0000 0202 0027 6667

Sprawy ulg w spłacie
podatków lokalnych
i niepodatkowych należności pieniężnych:
Po 1 stycznia 2015
roku zmieni się miejsce
załatwienia sprawy
dla dłużników Gminy.
Złożenie wniosku o
udzielenie ulg w spłacie
podatków
lokalnych i niepodatkowych należności pieniężnych w formie:
- umorzenia,
- odroczenia i rozłożenia
na raty, wraz z uzasadnieniem i wymaganymi
dokumentami odbywać
się będzie w budynku
Urzędu Miasta przy ulicy
Podgórnej 22.
Sprawy udzielenia ulg,
w tym pomocy publicznej
przedsiębiorcom są prowadzone przez pracowników wieloosobowego
stanowiska ds. pomocy
publicznej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
w budynku Urzędu
Miasta przy ullicy
Podgórnej 22,VI piętro
pokój 607, tel.: 68 45
64 607
Szczegółowe informacje
są zawarte w KARTACH
USŁUG PUBLICZNYCH,
które są dostępne w
budynku Urzędu przy
ulicy Podgórnej 22:
• w Biurze Obsługi Interesanta (parter),
• w Wydziale Podatków i
Opłat Lokalnych,
VI piętro, pokój 607,
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.zielonagora.pl w
dziale: Co i jak załatwić
w Urzędzie? - Ulgi i
zwolnienia.
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Sprawy zwolnień
od podatku od nieruchomości dla inwestorów
w ramach pomocy de
minimis.
Dokonanie zgłoszenia
o zamiarze korzystania
z pomocy de minimis
w formie zwolnienia
od podatku od nieruchomości odbywa się
w budynku Urzędu
przy ulicy Podgórnej 22.
Prosimy o skorzystanie
z obowiązującego wzoru
zgłoszenia dostępnego w
budynku Urzędu przy ulicy
Podgórnej 22:
• w Biurze Obsługi Interesanta (parter),
• w Wydziale Podatków
i Opłat Lokalnych, VI
piętro, pokój 607 oraz
w Biuletynie Informacji
Publicznej:
www.bip.zielonagora.pl
w dziale: Co i jak załatwić
w Urzędzie? - Ulgi
i zwolnienia.
Sprawy związane z ww.
zwolnieniami podatkowymi są prowadzone przez
pracowników wieloosobowego stanowiska
ds. pomocy publicznej
w Wydziale Podatków
i Opłat Lokalnych w
budynku Urzędu przy ulicy
Podgórnej 22,
VI piętro pokój 607,
tel.: 68 45 64 607.
Szczegółowe informacje
w sprawie uzyskania
zwolnienia od podatku
od nieruchomości
w ramach pomocy
de minimis są zawarte
w KARTACH USŁUG
PUBLICZNYCH.
Ciąg dalszy na str. 7.

Podatki deklaratoryjne
Terminy i miejsce składania deklaracji rocznych:
• na podatek rolny i leśny – do 15 stycznia,
• na podatek od nieruchomości – do 31 stycznia,
• na podatek od środków transportowych – do 15 lutego.
• miesce złożenia deklaracji: Urząd Miasta Zielona Góra,
ulicy Podgórna 22, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, piętro VI.
Sposób zapłaty podatków:
• w kasie Urzędu Miasta przy ulicy Podgórnej 22 (parter budynku),
w godzinach 8.30 – 14.00,
• na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zielona Góra, ulica Podgórna
22, 65-424 Zielona Góra w PKO BP S.A. :
• w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – na przypisany do podatnika indywidualny numer rachunku bankowego (nadawany po złożeniu deklaracji podatkowej),
• w przypadku podatku od środków transportowych na rachunek
nr 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190.
Sprawy związane z podatkami deklaratoryjnymi są prowadzone w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych - w budynku Urzędu Miasta przy
ulicy Podgórnej 22,
• w zakresie wymiaru podatków - przez pracowników Referatu Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, VI piętro, pokoje 603, 604, 605, tel.:
68 45 64 605, 68 45 64 621, 68 45 64 603,
• w zakresie księgowości i windykacji podatków – przez pracowników
Referatu Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych, V piętro, pokój
504 i KASA (parter budynku), tel.: 68 45 64 504, 68 45 64 842.
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Sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Po 1 stycznia 2015 roku nie nastąpią zmiany organizacyjne związane z załatwianiem spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Wnioski w tej sprawie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać tam gdzie dotychczas
w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Rolnicy otrzymujący dopłaty z tytułu użytkowania obszarów o niekorzystnych warunkach
(ONW), bedą je otrzymywać w dotychczasowej formie.

Karty są dostępne
w budynku Urzędu przy
ulicy Podgórnej 22
w Biurze Obsługi Interesanta (parter) oraz
w Wydziale Podatków
i Opłat Lokalnych, VI
piętro, pokój 607,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.zielonagora.pl w
dziale: Co i jak załatwić w
Urzędzie? Ulgi i zwolnienia.
Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie zamiaru
korzystania z pomocy
de minimis złożone
w terminie do sześciu
miesięcy po zakończeniu
nowej inwestycji,
- formularz informacji
przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc
de minimis wraz z
wszystkimi zaświadczeniami o udzielonej
pomocy de minimis jakie
podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat
lub oświadczeniem
o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej
w tym okresie (w sytuacji
korzystania z takiej
pomocy) albo oświadczeniem o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym
okresie,
- pozwolenie na
użytkowanie obiektu
budowlanego (przyjęcie
zgłoszenia o zakończeniu
budowy),
- dokumenty potwierdzające wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych,
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie i
utrzymanie miejsc pracy.
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Geodezja
i Budownictwo
Gdzie załatwić:
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SPRAWY
KOMUNALNE

- Pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych,
- Zaświadczenia oraz
wypisy i wyrysy z planu, Od 1 stycznia 2015 roku zmianie ulegają wszystkie adresy w byłej Gminie.
• Urząd Miasta Zielona Przykłady:
Góra przy ulicy PodgórDotychczasowy adres: 66-015 Przylep, ulica Skokowa 18
nej 22.

Zmiany adresowe

- Nieruchomości rolne,
- Warunki zabudowy
i lokalizacje celu publicznego,
- Wycinka drzew i decyzje środowiskowe,
• Urząd Miasta Zielona
Góra przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.

Nowy adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep - Skokowa 18
Dotychczasowy adres (przy braku ulic): 66-004 Barcikowice 20
Nowy adres: 66-004 Zielona Góra, Barcikowice 20
Kody pocztowe pozostają bez zmian.

Składanie wniosków o przydział mieszkania z zasobów komunalnych oraz
załatwianie innych spraw mieszkaniowych odbywać się będzie w budynku
Urzędu Miasta przy ulicy Zjednoczenia 110b w Biurze Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 2, parter, tel.: 68 47 94 534.
Od dnia 1 stycznia 2015 roku sprawy z zakresu powiatu dotyczące lasów mieszkańcy będą załatwiać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Użytkowanie wieczyw Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 110, tel.: 68 322 91 94.
ste i dzierżawy (według
położenia nieruchomo- Inne dane w zakresie załatwiania spraw z kompetencji powiatu, które mieszkańcy gminy będą załatwiać w Urzędzie Miasta:
ści),
• Urząd Miasta Zielona • składanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie z obcego
Góra przy ulicy Podgór- państwa zwłok, szczątków lub urny z prochami,
nej 22 (mieszkańcy sta- • uzyskanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną,
rej ZG) i Urząd Miasta • uzyskanie zezwolenia na posiadanie psa rasy chart.
Zielona Góra przy ulicy
Złożenie wniosków i odbiór zezwoleń odbywa się w budynku Urzędu Miasta
Generała Jarosława
przy ulicy Zjednoczenia 110b w Biurze Gospodarki Komunalnej i MieszkanioDąbrowskiego 41.
wej, pokój nr 2, parter, tel.: 68 47 94 534.
- Wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntów i budynków, udostępnienie
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
sporządzanie map
(według położenia
nieruchomości).
• Urząd Miasta Zielona
Góra przy ulicy Podgórnej 22 (mieszkańcy
starej ZG) i Starostwo
Powiatowe w Zielonej
Górze przy ulicy Podgórnej 5.

Wszystkie opłaty i formalności związane z pochówkami
na terenie byłej gminy pozostają bez zmian.

Nadzór budowlany

W zakresie nadzoru budowlanego, sprawy mieszkańców Gminy dotychczas
załatwiane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z siedzibą w
Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, po połączeniu i zmianie granic, tj. od 1
stycznia 2015 roku, będą załatwiane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego Miasta Zielona Góra przy ulicy Bohaterów Westerplatte 11.
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KOMUNIKACJA
MIEJSKA
Ceny biletów

Wszystkie ceny biletów na
obszarze powiększonego
miasta podlegają tej samej
stawce taryfowej.

Punkty sprzedaży
biletów:
Centrum Obsługi
Klienta (COK),
Punkt Obsługi Klienta
(POK),
Punkt Sprzedaży
Biletów MZK,
Zielona Góra,
ulica Bema 5,
tel.: 68 45 19 584,
czynny:
od poniedziałku do
piątku w godz.:
6.00 - 18.00,
w soboty nieczynne.
Możliwość zapłaty
kartą.

BILET PAPIEROWY

					normalny
ulgowy
jednorazowy-jednoprzejazdowy		3,00		1,50
dobowy 24-godzinny			12,00		6,00

ELEKTRONICZNA PORTMONETKA
(BILET JEDNORAZOWY)

			normalny
ulgowy
		
krótki przejazd do 2 przystanków		
1,00		
1,00
od 3 do 8 przystanków			
2,60		
1,30
powyżej 8 przystanków, za każdy następny przejechany przystanek:
normalny:
4 grosze (maks. 3,00 zł)
ulgowy: 		
2 grosze (maks. 1,50 zł)

ELEKTRONICZNY BILET OKRESOWY
			
		normalny
ulgowy

30-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy 60,00		
30,00
90-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy 76,00		
38,00
bez limitu ilości przejazdów imienny bilet 30-dniowy (BILET MOBILNY)
					90,00		45,00
bez limitu ilości przejazdów imienny bilet 90-dniowy
					260,00		130,00
bez limitu ilości przejazdów na okaziciela bilet 30-dniowy
					200,00		 bilet szkolny imienny (całoroczny)
380,00
bilet studencki imienny (semestralny)
170,00

Punkt Obsługi Klienta
(POK),
Punkt Sprzedaży
Biletów MZK,
Zielona Góra,
ulica Kupiecka 52,
tel.: 68 45 32 351,
czynny:
od poniedziałku do
piątku w godz.:
7.00 - 17:00,
w soboty nieczynne.
Możliwość zapłaty
kartą.
Punkt Obsługi Klienta
(POK),
Punkt Sprzedaży
Biletów MZK,
Zielona Góra, ulica
Chemiczna 8,
tel.: 68 45 20 450
wew.36, czynny:
od poniedziałku do
piątku w godz.:
9.00 - 14:00,
w soboty nieczynne.

ZIELONA GÓRA - NOWE MIASTO

10

INFORMATOR

DODATKI
MIESZKANIOWE
I ENERGETYCZNE
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych przejmuje Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej - Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra.
Od 1 stycznia obsługa osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego bądź energetycznego, odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta
w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pokój nr 10 (parter) w Biurze Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Osoby pobierające dotychczas ryczałty stanowiące część dodatku mieszkaniowego i dodatki energetyczne gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą odbierać należne środki w dniach 8-9 każdego miesiąca
w godzinach od 9.00 do 13.00 w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
budynek Urzędu Miasta - Zielona Góra, ulica Długa 13.

Wszelkie informacje na temat uzyskania
dodatku mieszkaniowego można otrzymać
pod numerem telefonu: 68 45 29 880.

POZWOLENIA NA ALKOHOL
• Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

napojów alkoholowych za rok 2014 oraz inne wnioski dotyczące spraw związanych ze sprzedażą napojów
alkoholowych należy składać w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ulicy Podgórnej 22, lub przy ulicy
Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
• Opłaty za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy – PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr: 83 1020 5402 0000 0702 0028 0784 lub do
kasy Urzędu Miasta (parter budynku, ulica Podgórna 22, kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 8.30 do 14.00).
• Wnioski o rejestrację, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne należy składać w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ulicy Podgórnej 22
lub w budynku przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze.
• Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 należy składać do 31 stycznia
2015 roku.

INFORMATOR
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OŚWIATA
I SPRAWY
SPOŁECZNE
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych mieści się przy ulicy Zachodniej 63a.
Tu można uzyskać informacje w następujących sprawach:
• rejestracji niepublicznej szkoły, placówki oraz przedszkola i żłobka,
• skierowania dziecka do ośrodka resocjalizacyjnego,
• złożyć ofertę o dofinansowanie działań z zakresu promocji zdrowia, narkomanii,
oświaty i wychowania, w tym organizację ferii zimowych i wakacji dla dzieci,
• uzyskać dofinansowanie do kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
po złożeniu prawidłowych dokumentów,
• złożyć podanie o organizację dla dziecka kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego,
• ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego,
• uzyskać porady na temat działalności publicznych żłobków, przedszkoli, szkół,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Zielona Góra.

W budynku przy
ulicy Jarosława
Dąbrowskiego
będzie funkcjonować stanowisko
pracy Wydziału
Spraw Obywatelskich. Na
stanowisku będą
załatwiane sprawy
wydawania dowodów osobistych
oraz meldunkowe.

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych mieści się przy
ulicy Długiej 13. Tu można ubiegać się o przewozy dla osoby niepełnosprawnej oraz
uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat sprawnej i prawidłowej drogi załatwienia sprawy przez osobę niepełnosprawną.
Biuro Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych mieści się przy ulicy Dworcowej 31/6.

Biuro w miarę swoich możliwości pomoże rozwiązać problem z osobą cierpiąca na chorobę alkoholową.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ulicy Długiej 13.
Osoby pobierające dotychczas świadczenia w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 1 stycznia 2015 będą odbierać je w kasie MOPS w Zielonej Górze przy ulicy
Długiej 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Wypłaty dotyczą:
zasiłków stałych, okresowych, zasiłków celowych i specjalnych, dodatków samorządowych, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach programu
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
– dofinansowanie do pieluchomajtek, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc
pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnionych, z rodzin zastępczych
i instytucjonalnej pieczy zastępczej”.

Urząd Stanu Cywilnego tak jak dotąd
będzie obsługiwał
mieszkańców Miasta i Gminy Zielona
Góra przy ulicy
Grottgera 7

ZIELONA GÓRA - NOWE MIASTO

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Starostwie
Powiatowym
w Zielonej Górze
mieszkańcy gminy
nie mają obowiązku
ich przerejestrowania. Proces ten ma
następować stopniowo przede wszystkim
przy okazji dokonywania niektórych zmian.

12
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Wymiana uprawnień
do kierowania związana z połączeniem
miasta i gminy będzie
się odbywała bezpłatnie.

Gdzie załatwiać sprawy związane z pojazdami?
Od 1 stycznia 2015 roku obsługa w sprawach z zakresu rejestracji
pojazdów z nielicznymi wyjątkami oraz z wydawaniem uprawnień
do kierowania będzie odbywała się w siedzibie Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Sienkiewicza 8a, czynnym
w godzinach:
• poniedziałek 7.30 -17.00,
• wtorek 7.30 – 15.30,
• środa, czwartek, piątek. 7.30 – 15.00.

INFORMATOR
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W Wydziale Komunikacji będą załatwiane sprawy związane z:
• przerejestrowaniem nowo zakupionych pojazdów,
- przerejestrowaniem pojazdów bez zmiany w zakresie prawa własności
związane z połączeniem Miasta z Gminą,
• wydawaniem wtórników utraconych bądź zniszczonych dokumentów
(dowód rejestracyjny, karta pojazdu) oraz tablic rejestracyjnych
w przypadku utraty poprzednich,
• wydawaniem, zatrzymywaniem, zwracaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
• wydawaniem międzynarodowych
Wszystkie sprawy
wszczęte i niezakończone praw jazdy.

do dnia 31.12.2014 r.
będą kontynuowane
w Wydziale Komunikacji
Urzędu Miasta
Zielona Góra, przy ulicy
Sienkiewicza 8 A.

W Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego nadal będą załatwiane
sprawy dotyczące pojazdów z tablicami rejestracyjnymi o wyróżniku FZI.
Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed 31.12.2014 roku.

Czyli:
- zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
- jego wyrejestrowanie,
- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
- odbiór dowodu zatrzymanego przez policję,
- wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach oraz kserokopii dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów znajdujących się
w aktach pojazdów w Starostwie Powiatowym.

SPORT I TURYSTYKA
Wszystkie sprawy z zakresu kultury, sportu i turystyki, przejmuje Wydział Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Zielona Góra przy ulicy
Podgórnej 22.
Tu należy składać m.in. wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Wydział jest także organizatorem następujących instytucji kultury:
• Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze
z siedzibą w Świdnicy,
• Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie,
• Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie.

ZIELONA GÓRA - NOWE MIASTO
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WAŻNE TELEFONY

NUMERY TELEFONÓW – SEKRETARIATY URZĘDU:
Biuro Prezydenta Miasta: 					
Departament Prezydenta Miasta (wiceprezydenci):
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry: 			
Miejski Rzecznik Konsumentów: 				
Straż Miejska: 						
Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami:
Departament Rozwoju Miasta: 				
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej:
Urząd Stanu Cywilnego: 					
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: 			
Wydział Spraw Obywatelskich: 				
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki: 			
Wydział Świadczeń Rodzinnych: 				
Wydział Budżetu i Rachunkowości: 				
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 			
Wydział Komunikacji: 					
Biuro Zamówień Publicznych: 				
Biuro Egzekucji Administracyjnej:				
Biuro podawcze (ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego)
Sekretariat (ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego)
Sekretarz (ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego)

68 45 64 110; 68 45 64 111
68 45 64 108
68 45 64 416
68 45 64 409
68 41 52 020 wew. 1
68 45 64 203
68 45 64 509
68 45 64 317
68 45 64 941
68 45 64 975
68 47 51 823
68 45 64 309
68 45 29 876
68 45 64 609
68 45 64 601
68 45 64 909
68 45 64 419
68 47 51 850
68 47 55 665
68 47 55 670
68 47 55 668

Godziny pracy Urzędu Miasta Zielona Góra (ulica: Podgórna 22 i Jarosława Dąbrowskiego 41)
poniedziałek 7.30 - 16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30. - 15.30, piątek 7.30 - 15.00.

Infolinia:
68 45 64 100
info@um.zielona-gora.pl

