
 

 

Informacja o Starostwie Powiatowym w Tomaszowie 

Lubelskim w tekście łatwym do czytania (ETR) 

Starostwem Powiatowym kieruje Starosta Tomaszowski. Budynek Starostwa znajduje 

się przy ulicy Lwowskiej 68 w Tomaszowie Lubelskim. Podział zadań w urzędzie 

opisuje Regulamin Organizacyjny. Urząd tworzą ludzie, którzy zajmują się Twoimi 

sprawami zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. 

Starostwo Powiatowe jest otwarte od poniedziałku do piątku. Pracuje w godzinach od 

7:30 do 15:30, a we wtorki od 8:00 do 16:00.  

 

Jeśli chcesz załatwić sprawę w Starostwie możesz: 

 przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach 

pracy urzędu, 

 złożyć swoje pismo w Sekretariacie Starostwa lub wysłać je na 

adres:  Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 

Tomaszów Lubelskim. 

 wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP . ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna 

Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby wysłać pismo tym sposobem 

potrzebny jest internet i swoje konto w ePUAP. 

 Adres skrytki epuap: /08df87asbw/skrytka 

 napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: starostwo@powiat-

tomaszowski.com.pl 

 zadzwonić pod numer 84 664 3535 lub wysłać faks pod numer 84 664 4111. 
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Starostwo Powiatowe wykonuje różne zadania, a w szczególności:  

 rejestruje pojazdy i wydaje prawa jazdy, 

 prowadzi sprawy księgowości i budżetu powiatu, 

 zajmuje się przyjmowaniem skarg i wniosków, 

 zajmuje się sprawami związanymi z budową domu, 

 opracowuje materiały promocyjne o powiecie, 

 prowadzi sprawy z zakresu kultury i oświaty, 

 wydaje informacje z ewidencji gruntów i budynków 

oraz mapy, 

 prowadzi sprawy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, 

 pomaga w postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług. 

 

Starostwo jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W celu 

załatwiania spraw należy udać się do wejścia od strony ul. Żwirki i 

Wigury /od strony parku miejskiego/ dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy, który się tu 

znajduje, umożliwiają dotarcie do wszystkich stanowisk pracy 

Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim. 

Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

Wszystkie informacje o powiecie, w tym numery telefonów 

do pracowników Starostwa Powiatowego można znaleźć na 

stronach internetowych:   

www.powiat-tomaszowski.com.pl oraz 

http://www.sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl  
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