
STAROSTWO POWIATOWE W 
TARNOWSKICH GÓRACH – INFORMACJA 
O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach jest jednostką pomocniczą 

powołaną w celu wykonywania poleceń Zarządu Powiatu, uchwał Rady Powiatu

oraz zadań własnych i zleconych ustalonych prawem.

Siedzibą Starostwa jest Miasto Tarnowskie Góry.

Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach kieruje Starosta Tarnogórski.

Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego stanowią:

● Kierownictwo Starostwa  

● Starosta Powiatu

● Wicestarosta Powiatu

● Członkowie Zarządu Powiatu

● Sekretarz Powiatu

● Skarbnik Powiatu

● Wydziały, Biura oraz Samodzielne Stanowiska.

Siedziba Urzędu
Główna siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się przy ul. Karłuszowiec 5 w 

Tarnowskich Górach. W budynku głównym znajdują się następujące komórki 

organizacyjne:

● Wydział Administracji i Zarządzania,

● Wydział Budżetu,

● Wydział Budownictwa i Architektury,



● Wydział Edukacji,

● Wydział Finansowo-Księgowy, 

● Wydział Gospodarczy,

● Wydział Inwestycji i Drogownictwa,

● Wydział Komunikacji,

● Wydział Kontroli,

● Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

● Biuro Kadr,

● Biuro Promocji, Kultury i Sportu,

● Biuro Rady Powiatu,

● Audytor wewnętrzny,

● Inspektor Ochrony Danych,

● Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

● Rzecznik Prasowy,

● Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru.

Pozostałe Wydziały i Biura znajdują się w budynkach przy ul. Sienkiewicza 16 

oraz Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach.

W budynku przy ul. Sienkiewicza 16 znajdują się:

● Biuro Bezpieczeństwa Publicznego,

● Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

● Wydział Strategii i Rozwoju.

W budynku przy ul. Mickiewicza 41 znajdują się:

● Wydział Geodezji,



● Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Godziny pracy Starostwa
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach otwarte jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach:

● poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,

● wtorek od 8:00 do 17:00,

● piątek od 7:00 do 14:00.

Sprawy, które można załatwić w Starostwie Powiatowym w 
Tarnowskich Górach
Poszczególnych komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Starostwa 

wykonują następujące zadania: 

Wydział Administracji i Zarządzania
Wydział zapewnia obsługę sekretariatu oraz kancelarii ogólnej, w której możesz

złożyć swoje pismo lub wniosek. Tutaj uzyskasz informacje na temat bezpłatnej 

obsługi prawnej. Wydział nadzoruje również prawidłowy przebieg postępowań 

związanych z realizacją zakupów i inwestycji oraz wykonuje zadania z zakresu 

zdrowia i spraw społecznych.

Wydział Budownictwa i Architektury
Tutaj zgłosisz zamiar budowy lub rozbiórki, wykonywania innych robót 

budowalnych oraz sposobu użytkowania budynków lub lokali. Wydział udziela 

również pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę obiektów. W tym Wydziale 

wykonuje także swoje zadania Powiatowy Konserwator Zabytków 

odpowiedzialny za ochronę zabytków na terenie Powiatu Tarnogórskiego.



Wydział Budżetu
Wydział odpowiada za organizację gospodarki finansowej całego powiatu. 

Planuje środki, w postaci dochodów i przychodów budżetowych, służące 

realizacji podstawowych zadań powiatu. 

Wydział Edukacji 
Wydział prowadzi nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi oraz

sprawy związane z bieżącym ich funkcjonowaniem. Wydział zajmuje się również

przyznawaniem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży i studentów.

Wydział Finansowo-Księgowy
Wydział prowadzi księgi rachunkowe urzędu i Skarbu Państwa oraz działania 

zmierzające do uregulowania należności.

Wydział Gospodarczy
 Do zadań Wydziału należy zapewnienie biurowego i technicznego 

funkcjonowania Starostwa  oraz administracja powiatowym zasobem 

mieszkaniowym. Tutaj możesz również oddać rzeczy znalezione oraz uzyskać 

informację na temat odholowanego pojazdu. W tym Wydziale pracuje 

Koordynator ds. dostępności cyfrowej.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa. Tutaj możesz złożyć między innymi wniosek:

● o nabycie, dzierżawę, najem nieruchomości, 

● ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 

publiczne.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Wydział odpowiedzialny jest za prowadzenie inwestycji i remontów budynków 

Powiatu Tarnogórskiego. Realizuje również zadania związane z organizacją 



ruchu drogowego oraz wydawaniem licencji i zezwoleń dla przedsiębiorców na 

transport drogowy.

Wydział Komunikacji
W tym Wydziale uzyskasz prawo jazdy, zezwolenie na prowadzenie pojazdów 

uprzywilejowanych , zarejestrujesz łódź oraz wyrejestrujesz i zrejestrujesz 

samochód. Tutaj możesz również zgłosić informację o zbyciu lub nabyciu 

pojazdu. 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tutaj możesz uzyskać kartę wędkarską, zarejestrować zwierzę egzotyczne oraz 

otrzymać zezwolenie na przetrzymywanie psa rasy chart. Wydział wydaje 

również decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej potrzebne do 

pozwolenia na budowę, zatwierdza projekty robót geologicznych i 

dokumentację geologiczną.

Wydział Strategii i Rozwoju
Wydział pozyskuje środki zewnętrzne na realizację strategicznych inwestycji 

Powiatu. Odpowiada również za pozyskanie środków na projekty edukacyjne 

wykonywane na rzecz szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Zadaniem Biura jest planowanie i reagowanie w sprawach z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej i 

spraw obronnych. Biuro koordynuje działalność  całodobowego Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do dyżurnego PCZK możesz zgłosić 

zdarzenie wymagające reakcji odpowiednich służb.

Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Tutaj możesz złożyć wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia zwykłego, 

uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie 



stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej. Biuro zajmuje się 

również promocją Powiatu Tarnogórskiego oraz współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi. Do zadań Biura należy również Obsługa Powiatowej Społecznej

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnej porady i informacji o prawach 

konsumenta wobec przedsiębiorcy. Tutaj dowiesz się co możesz zrobić jeżeli 

uważasz, że naruszony został Twój interes konsumencki lub jak odstąpić od 

zawartej umowy.

Wydział Geodezji
W Wydziale Geodezji możesz złożyć wniosek o wydanie mapy zasadniczej, 

wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów będących w posiadaniu zasobu 

geodezyjno-kartograficznego.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności możesz starać się 

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności, 

karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

Wydział Kontroli
Zadaniem Wydziału jest sprawdzanie prawidłowego działania komórek 

organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. Pracownicy 

Wydziału kontrolują również właściwe wydawanie pieniędzy publicznych.

Biuro Kadr
Biuro prowadzi sprawy osób pracujących w Starostwie  i osób kierujących 

jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Odpowiada również za ewidencję czasu 

pracy oraz prowadzone konkursy na wolne stanowiska.



Biuro Rady Powiatu
Biuro zapewnia obsługę organizacyjno-biurową Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Tarnogórskiego, członkom Komisji Rady Powiatu oraz wszystkim 

radnym. 

Audytor Wewnętrzny
Audytor poprawia funkcjonowanie urzędu poprzez sprawdzanie i ocenę 

sposobu jego działania.

Inspektor Danych Osobowych
Inspektor dba o bezpieczeństwo danych osobowych poprzez doradzanie i 

sprawdzanie przestrzegania przepisów ochrony danych.

Samodzielne stanowisko ds. BHP
Zadaniem inspektora BHP jest przeprowadzanie kontroli warunków pracy w 

Starostwie oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy.

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
Do obowiązków osoby zajmującej stanowisko należy zapewnienie 

prawidłowego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spółek  

Powiatu Tarnogórskiego (komunalnych). Tutaj będziesz mógł również wystąpić 

z wnioskiem  o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-

komunikacyjnej.  

Rzecznik Prasowy
Rzecznik prasowy prowadzi działalność prasowo-informacyjną za pomocą 

strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Zadaniem Rzecznika jest 

również promowanie powiatu Tarnogórskiego oraz organizowanie konferencji 

prasowych i spotkań środowiskowych.



Załatwianie spraw w Starostwie
● Możesz napisać pismo i wysłać na adres

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

● Możesz napisać pismo i przynieść do Kancelarii Starostwa.

● Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:

kancelaria@tarnogorski.pl.

● Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP:

epuap.gov.pl.

Adres skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich 

Górach na platformie ePUAP to: 

/33o3v5levb/SkrytkaESP

● Możesz zadzwonić na centralę urzędu (32) 381 37 71 lub skorzystać

z kompletnej listy telefonów podanej na stronie: 

https://powiat.tarnogorski.pl/kontakt/

● Możesz przyjść do Starostwa osobiście.

https://powiat.tarnogorski.pl/kontakt/
mailto:kancelaria@tarnogorski.pl
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