
 

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że w związku z epidemią koronawirusa od dnia 12 marca wprowadzone zostają nowe 

procedury w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim według poniższych wytycznych.    

W przypadku konieczności kontaktu z urzędem wprowadzony zostaje kontakt telefoniczny poprzez sekretariat pod numerem                

tel. 94 36 33 485, za pośrednictwem poczty e-mail drawsko@post.pl  lub za pośrednictwem numerów telefonów dostępnych pod 

adresem http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=184465 

Obsługa bezpośrednia interesantów odbywa się za pośrednictwem punktu obsługi interesantów, który zlokalizowany jest na parterze 

przy głównym wejściu do budynku urzędu miejskiego przy ul. Sikorskiego 41.  

W punkcie obsługi interesantów dostępne są wszystkie wnioski i formularze dotyczące działalności poszczególnych referatów. Punkt 

przyjmuje również korespondencję od interesantów i potwierdza jej wpływ.  

 

Zaleca się przesyłanie korespondencji poprzez platformę EPUAP adres skrytki: 

/umdrawsko/skrytka 

 

Sprawy obywatelskie (dowody osobiste, meldunki) 

Osoby chcące dostać się do pomieszczenia powinny kierować się zgodnie z wydzieloną i oznaczona drogą w budynku urzędu. 

Sprawy konsultacji odbywają się za pośrednictwem numeru tel. 94 3446 814 

Działalność gospodarcza  

tel. 94 3446 863 , m.jakubowska@drawsko.pl  

Sprawy podatkowe  

• sprawy dotyczące strefy płatnego parkowania 94 3446 820, l.marecka@drawsko.pl  

• sprawy dotyczące wymiaru podatku, tel. 94 3446 802, k.pietrasik@drawsko.pl 

• sprawy dotyczące windykacji, tel. 94 3446 816, e.latas@drawsko.pl 

• zaległości z opłatami za odpady i zaległości podatkowe 94 3446 809, d.zielinska@drawsko.pl  

Sprawy związane z nieruchomościami 

• 94 3446 812, nieruchomosci@drawsko.pl  

Sprawy związane i inwestycjami. 

• tel. 94 3446 837, d.bejnarowicz@drawsko.pl 

 

Sprawy dotyczące ochrony środowiska  
• tel. 94 34 46 851, r.gluchowski@drawsko.pl 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
Obsługa interesantów bez zmian w zakresie rejestracji urodzeń i zgonów oraz wydawania niezbędnej dokumentacji. W sprawach 

innych kontakt telefoniczny 94 3632 446, usc@drawsko.pl 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją nie ma możliwości wejścia do budynku i obiektów przy: 

 
• ul. Kolejowej 1 (dawny dworzec kolejowy),  

• ul. Kilińskiego 4 (Magazyn Solny), 

• stadion miejski przy ul. Okrzei,  

• euroboisko przy ul. Okrzei, 

• boisko „Orlik” w Parku Chopina, 

• boisko „Orlik” w Ostrowicach, 

 

Powyższe środki ostrożności wprowadzone zostają od dnia 12 marca do dnia 25 marca z możliwością przedłużenia.  

 

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego 

 

Krzysztof Czerwiński 

INFORMACJA BURMISTRZA 
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