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OGRANICZENIE RUCHU OSÓB 
na terenie Starostwa Powiatowego w Brzegu 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, 

przy dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej, 

wszelkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem 

adresu e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl , 

przez platformę ePUAP /powiatbrzeg/skrytka 

lub telefonicznie. 

Pisma można też przesyłać pocztą tradycyjną 

lub pozostawić w skrzynce przed budynkiem starostwa. 

Dlatego od 16.03.2020 do odwołania ograniczamy wejścia klientów 

na teren urzędu. Od 02.04.2020 urzędnicy na terenie Starostwa 

rotacyjnie są obecni w godz. 08:00–14:00, a w pozostałych 

godzinach pracy urzędu wykonują pracę zdalnie. W najbardziej pilnych 

przypadkach należy uprzednio umówić wizytę telefonicznie 

(centrala 77 444 79 00 lub ~01 lub ~02, albo kontaktować się 

bezpośrednio z konkretnym wydziałem). 

W przeciwnym razie interesanci nie będą wpuszczani! 

Za niedogodności przepraszamy. 

Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 566) w związku z chorobą COVID-19 od koronawirusa SARS-CoV-2. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

1. JAK ZOSTAWIĆ PISMO? 

Najlepiej wysłać je przez ePUAP na podaną wyżej skrytkę Starostwa Powiatowego w Brzegu, 

ewentualnie wysłać pocztą tradycyjną. Jeżeli ktoś musi opuszczać miejsce zamieszkania, pismo 

może zostawić przed budynkiem starostwa (ul. Robotnicza 20 lub ul. Kard. Wyszyńskiego 23). 

Jeżeli przesyłka nie mieści się w skrzynce, należy wysłać ją pocztą tradycyjną. 

W korespondencji można dopisać np. „Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma”. 

Formularze urzędowe są na www.brzeg-powiat.pl → zakładka „Starostwo Powiatowe” → 

nazwa danego wydziału. 

Nie ma skrzynek starostwa przed siedzibami urzędów miejskich (Grodków, Lewin Brzeski), 

należy wysłać przesyłkę pocztą tradycyjną na siedzibę przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu. 

 

http://www.brzeg-powiat.pl/
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2. JAK ZAPŁACIĆ? 

Kasa Urzędu Miasta Brzeg przy ul. Robotniczej 12 (m.in. opłaty skarbowe) jest nieczynna. 

Podobnie nie ma dostępu do kasy Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów przy ul. Robotniczej 12 

(prócz najbardziej pilnych spraw, uprzednio uzgodnionych telefonicznie z urzędnikiem starostwa). 

Dlatego opłaty należy dokonywać przez internet w systemie bankowości elektronicznej 

(w swoim e-banku) albo na Poczcie Polskiej. Numery kont (bez zmian jak dotąd): 

 

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 

 

22 8870 0005 2001 0030 2668 0006 wpłaty należności za użytkowanie wieczyste, zarząd, 

sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę, 

najem nieruchomości Skarbu Państwa 

 

11 8870 0005 2001 0030 2668 0010 wpłaty za usługi geodezyjne 

 

06 8870 0005 2001 0030 2668 0003 opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy, karty 

wędkarskie , sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Powiatu Brzeskiego 

 

76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

49 8870 0005 2001 0030 2668 0005 wpłaty należności za dzierżawę obwodów łowieckich 

 

10 8870 0005 2001 0030 2671 0001 wpływy z udziału w podatku PIT i CIT 

 

68 1090 2141 0000 0001 3528 6127 opłaty skarbowe: Burmistrz Brzegu, Santander Bank Polska S.A. 

 

3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY: 

Naczelnik Wydziału: tel. 77 444 79 32 m.rog@brzeg-powiat.pl 

Zastępca naczelnika Wydziału: tel. 77 444 79 20 stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl 

 

Kancelaria Ogólna R20 przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu (tel. 77 444 79 00 lub 77 444 79 01) 

do odwołania przyjmuje przesyłki tylko od Poczty Polskiej i innych operatorów pocztowych 

oraz ze skrzynki przed budynkami starostwa przy ul. Robotniczej 20 i ul. Kard. Wyszyńskiego 23. 

Kancelaria ta obsługuje również centralę telefoniczną, łącząc interesantów do wydziałów 

merytorycznych, jeżeli nie znają bezpośredniego numeru. 

 

Kancelaria Ogólna W23 przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu do odwołania jest 

NIECZYNNA, nie działa telefon 77 549 33 00. 

 

Sekretariat Starosty przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu (tel. 77 444 79 02) do odwołania 

nie umawia interesantów do Starosty w innych sprawach niż najbardziej pilne, w tym związane 

z zagrożeniem epidemiologicznym. 

 

Biuro Rzeczy Znalezionych jest NIECZYNNE do odwołania. Zawiadomienie o znalezieniu 

rzeczy należy wysłać przez ePUAP, e-mail lub pocztą tradycyjną (jak na stronie nr 1), a rzecz 

przechowywać samemu do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego. 
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Punkt potwierdzający Profil Zaufany jest NIECZYNNY do odwołania. Profil można 

potwierdzić samemu we własnym e-banku (elektronicznie), co dotyczy niektórych banków, lub 

e-dowodem (podpisem) osobistym. Envelo jest usługą Poczty Polskiej. W Brzegu zazwyczaj 

działają punkty potwierdzające w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

ale podlegają podobnym do starostwa lub dalej idącym ograniczeniom. 

 
 

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatnej mediacja, od 1 kwietnia 2020 r. 

do odwołania, udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość (tj. nie działają stacjonarne punkty w Brzegu, Grodkowie ani Lewinie Brzeskim). 

W celu uzyskania porady należy pobrać wniosek zgłoszenia porady (link znajduje się 

na https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna), następnie go wydrukować, podpisać własnoręcznie, 

zeskanować lub zrobić zdjęcie wniosku i wysłać wniosek na e-mail: npp@brzeg-powiat.pl lub 

umieścić wniosek w  krzynce na korespondencję do Starostwa Powiatowego w Brzegu, 

znajdującą się przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu. Po otrzymaniu wniosku Starostwo skontaktuje 

się z Państwem telefonicznie lub mejlowo (w miarę możliwości tego samego lub następnego 

dnia roboczego) w celu uzgodnienia terminu uzyskania porady w dotychczasowych 

godzinach pracy punktów podanych na https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna (adwokaci 

w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14, wtorki i czwartki 13:30–17:30; radcy prawni 

poniedziałki godz. 07–11, wtorki 8–12, środy 13–17, czwartki i piątki 10–14; organizacja 

pozarządowa w poniedziałki, środy i piątki godz. 10–14 i 15–19, wtorki i czwartki godz. 09–13 

i 14–18). Mogą być wyznaczone dodatkowe godziny celem odrobienia okresu 16–31.03. 

O przywróceniu normalnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej 

mediacji, poinformujemy na stronie internetowej Starostw. 

Więcej informacji pod nr telefonu 77 444 79 14 w godz. 9–11. 

Formularz wniosku do pobrania, wypełnienia, podpisania i odesłania zdjęcia/skanu 

pod linkiem na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna 

 

Wnioski stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych (NGO) związane 

z rejestracją, nadzorem, o zaświadczenia itp. prosimy wysłać pocztą tradycyjną, e-mailem, 

ePUAPem lub zostawiać w skrzynce przed budynkiem starostwa.  

Kontakt: zastępca naczelnika tel. 77 444 79 20 stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl 

 

Konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych — w dniu 16.03.2020 terminy pozostają 

aktualne, ale nie wyklucza się zmian, prosimy śledzić stronę internetową www.brzeg-powiat.pl 

oraz profil Powiatu Brzeskiego na Facebooku. Wymagane aktualizacje ofert prosimy wysłać 

pocztą tradycyjną, e-mailem, ePUAPem lub zostawiać w skrzynce przed budynkiem starostwa. 

Kontakt: zastępca naczelnika tel. 77 444 79 20 stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl 

https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna
https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna
https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna
http://www.brzeg-powiat.pl/
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Skargi, wnioski, petycje, wnioski o dostęp do informacji publicznej itp. — należy wysłać 

pocztą tradycyjną, e-mailem, ePUAPem lub zostawiać w skrzynce przed budynkiem starostwa. 

Do odwołania nie ma możliwości osobistego złożenia pisma do protokołu. 

 

Sala bankietowa i sala konferencyjna przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23 w Brzegu do odwołania 

są NIECZYNNE i nie podlegają udostępnianiu. 

 

Sprawy kadrowe — pisma należy zostawiać w skrzynce przed budynkiem starostwa. 

Kontakt: tel. 77 444 79 37 lub 77 444 79 59, 

e-mail kadry@brzeg-powiat.pl lub kadry2@brzeg-powiat.pl  

 

4. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI: 

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w szczególności rejestracja 

pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą 

realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, mailowo 

lub platformy ePUAP. 

 

Mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania 

w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo 

niezgłoszenia w tym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, 

że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie 

traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego 

wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.  

 

Informujemy również, że umówione wizyty zostają anulowane, a strona internetowa do 

umawiania wizyt zostaje zawieszona do odwołania. 

 

Kontakt: 

 

Rejestracja pojazdów:  77 4447983, 77 4447981,                  komunikacja1@brzeg-powiat.pl 

 

Odbiór dowodów rejestracyjnych:                                         komunikacja1@brzeg-powiat.pl 

  

Prawa Jazdy: 77 4447980,                                                      komunikacja2@brzeg-powiat.pl 

 

Transport: 77 444728,                                                                     transport@brzeg-powiat.pl 

 

Zarządzanie ruchem na drogach: 77 444728, 77 4447930,            transport@brzeg-powiat.pl 

 

Stacje Kontroli Pojazdów: 77 4447928, 77 4447930,                    transport@brzeg-powiat.pl 

 

Ośrodki Szkolenia Kierowców: 77 4447983, 77 4447980,   komunikacja2@brzeg-powiat.pl 

 

Naczelnik Wydziału: 77 4447930,                                     komunikacja@brzeg-powiat.pl 

  

mailto:komunikacja1@brzeg-powiat.pl
mailto:komunikacja1@brzeg-powiat.pl
mailto:komunikacja2@brzeg-powiat.pl
mailto:transport@brzeg-powiat.pl
mailto:transport@brzeg-powiat.pl
mailto:transport@brzeg-powiat.pl
mailto:komunikacja2@brzeg-powiat.pl
mailto:komunikacja@brzeg-powiat.pl
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5. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA: 

Sprawy rozpatrywane przez Wydział Budownictwa tj.:  

- wnioski o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę,  

- wnioski o pozwolenie na rozbiórkę,  

- wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia na inną osobę,  

- zgłoszenia wykonania robót budowlanych, 

- zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, 

- zaświadczenia o samodzielności lokalu, 

- wnioski o dzienniki budowy, 

- potwierdzanie ostateczności decyzji 

należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, ul. Robotnicza 20,                        

49-300 Brzeg.  

Inne pisma i uzupełnienia do spraw w formie pisemnej (max. 5 kartek) można wrzucać 

do skrzynek podawczych znajdujących się przed budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23                                     

i ul. Robotnicza 20. Uzupełnienia do spraw można również przesłać drogą elektroniczną                          

i poprzez platformę ePUAP, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału 

Budownictwa. 

Wzory wniosków dostępne są pod adresem:  

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-budownictwa/ 

Kontakt z pracownikami Wydziału Budownictwa: 

NACZELNIK 
77 549 34 04 pok. 9 

 

m.krawiecka@brzeg-powiat.pl 

SEKRETARIAT 77 549 34 00 
pok. 12 

 

sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl 77 549 34 01 

pracownicy 
77 549 34 05 pok. 8 a.lukawska@brzeg-powiat.pl  

77 549 34 07 pok. 6 b.rogowska@brzeg-powiat.pl 

 

6. POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW: 

Od dnia 16.03.2020 r. sprawy prowadzone przez Powiatowego Konserwatora Zabytków  

będą załatwiane wyłącznie pisemnie, telefonicznie oraz mailowo.  

Adres mailowy biura to: zabytki@brzeg-powiat.pl Numery telefonów: 77 4447979; 

883 998 093 (w godz. 7:15-9:15 i 13:15-15:15) 

 

7. WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI: 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie pracował ale z ograniczeniami 

w bezpośredniej obsłudze interesantów.   

 

W szczególności proszę o załatwianie spraw przez telefon, pocztą elektroniczną, przesyłką 

pocztową, przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem skrzynki podawczej usytuowanej 

przed wejściem głównym do Starostwa Powiatowego w  Brzegu, ul. Robotnicza 20. 

 

Telefony: 

• 77 444 79 69 – uzgadnianie usytuowania sieci (zud@brzeg-powiat.pl) 

• 77 444 79 60 – sprzedaż map (geodezja@brzeg-powiat.pl) 

• 77 444 79 72 – ewidencja gruntów (ewidencja@brzeg-powiat.pl) 

• 77 444 79 65 – PODGiK (geodezja@brzeg-powiat.pl) 

• 77 444 79 61 – gospodarka nieruchomościami 

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-budownictwa/
mailto:zabytki@brzeg-powiat.pl
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Formularze wniosków i wszelkie informacje dot. załatwiania spraw i opłat  dostępne są 

na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl w zakładce Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

8. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 

Zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   

w Brzegu realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. 

 

Interesanci mogą kontaktować się z organem: 

 

1. Korespondencyjnie na adres:49-300 Brzeg, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Brzegu, ul. Robotnicza 20 

2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą -poprzez platformę e-PUAP 

3. E-mailowo na adres, orzekanie1@brzeg-powiat.pl + a.niesluchowska@brzeg-

powiat.pl, orzekanie@brzeg-powiat.pl + k.klichta@brzeg-powiat.pl, 

orzekanie3@brzeg-powiat.pl. Orzekanie2@brzeg-powiat.pl. 

4. Telefonicznie: (77) 54 93312. (77)54 93311, (77) 54 93310, (77) 54 93313. 

UWAGA! 

Skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby 

zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego — jeżeli lekarz 

przewodniczący składu orzekającego uzna otrzymaną przez Zespół dokumentację medyczną 

za wystarczającą do wydania orzeczenia. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534). 

 

9. WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU: 

Sprawy prowadzone przez Wydział Kultury i Sportu będą załatwiane wyłącznie na pisemny 

wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed starostwem 

przy ul. Robotniczej 20 lub elektronicznie na adres: kultura@brzeg-powiat.pl 

 

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów: 

• naczelnik wydziału: 77 444 79 70, kom. 733 963 888  

•  zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie starostwa oraz w mediach 

społecznościowych: 77 444 79 70, 77 444 79 45   Kontakt elektroniczny: 

kultura@brzeg-powiat.pl 

 

10. WYDZIAŁ OŚWIATY: 

Sprawy objęte działalnością Wydziału Oświaty  należy zgłaszać drogą telefoniczną bądź 

elektroniczną na adresy e-mail: 

Adresy e-mail: 

oswiata1@brzeg-powiat.pl 

oswiata@brzeg-powiat.pl 

a.zychrzepecka@brzeg-powiat.pl 

Telefony: 

77 549 33 02, 77 549 33 03, 77 549 34 15 

Wnioski pisemne można kierować pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej 

znajdującej się przed urzędem przy ul. Wyszyńskiego 23. 

http://www.brzeg-powiat.pl/
mailto:a.niesluchowska@brzeg-powiat.pl
mailto:a.niesluchowska@brzeg-powiat.pl
mailto:k.klichta@brzeg-powiat.pl
mailto:orzekanie3@brzeg-powiat.pl
mailto:Orzekanie2@brzeg-powiat.pl
mailto:kultura@brzeg-powiat.pl
mailto:kultura@brzeg-powiat.pl
mailto:oswiata1@brzeg-powiat.pl
mailto:oswiata@brzeg-powiat.pl
mailto:a.zychrzepecka@brzeg-powiat.pl
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11. WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU: 

Sprawy prowadzone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju będą załatwiane wyłącznie na 

pisemny wniosek klienta, który można wysłać poczta tradycyjną na adres Starostwa 

Powiatowego w Brzegu, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem 

głównym do budynku przy ul Wyszyńskiego 23  lub elektronicznie na adres: 

inwestycje@brzeg-powiat.pl  

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów: 

• Naczelnik Wydziału: 77 549 33 14, kom. 531 428 030 

 

12. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

W sprawach należących do właściwości Biura Zamówień Publicznych proszę kontaktować się 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@brzeg-powiat.pl, 

bądź telefonicznie pod następującymi numerami: 77 444 79 13, 77 444 79 21 

 

13. BIURO RADY POWIATU: 

Sprawy prowadzone przez Biuro Rady będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, 

który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy                                                                    

ul. Robotniczej 20 lub elektronicznie na adres: rada@brzeg-powiat.pl  

W celu uzyskania informacji proszę korzystać z podanych poniżej  telefonów: 

Biuro Rady Powiatu Brzeskiego 77-444-79-10. 

 

14. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA: 

Sprawy rozpatrywane przez wydział: 

- pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, 

- pozwolenia zintegrowane, 

- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, które nie wymagają pozwolenia, 

 

- zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów, 

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

 

- zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (dla gmin), 

-  zadania gospodarcze dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 

- zaświadczenia o nieobjęciu nieruchomości Planem Urządzania Lasu lub decyzją z art. 19 o lasach, 

- rejestrowanie zwierząt objętych Konwencją CITES, 

 

- wydawanie kart wędkarskich, 

- rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 

 

- zatwierdzanie projektów prac geologicznych, inżynierskich i hydrogeologicznych, 

- wydawanie koncesji geologicznych, 

-  zatwierdzanie dokumentacji geologicznych. 

 

Wybrane druki wniosków w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: 

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-ochrony-srodowiska/ 

 

Wnioski należy wysyłać Pocztą Polską na adres: 

Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg 

lub platformę: ePUAP  

mailto:inwestycje@brzeg-powiat.pl
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bądź, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym,  pocztą elektroniczną 

na adres:   starostwo@brzeg-powiat.pl 

 

Pisma i wnioski można również wrzucać do skrzynek podawczych znajdujących się przed 

budynkiem przy: 

ul. Kard. Wyszyńskiego 23 lub ul. Robotniczej 20 w Brzegu. 

 

ŚR – WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, II piętro 

Stanowisko telefon pokój e-mail 

Naczelnik 77 549 34 09 4 ekologia@brzeg-powiat.pl 

Starszy Specjalista 77 549 34 11 3 powietrze@brzeg-powiat.pl 

Inspektor 77 549 34 08 5 przyroda@brzeg-powiat.pl 

Inspektor 77 549 34 08 5 woda@brzeg-powiat.pl 

 

15. WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY: 

Tel. 77 444 79 53 lub 77 444 79 07 

 

16. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW 

WOJSKOWYCH I OBRONNYCH: 

Nie przyjmujemy petentów, telefon 77 42 42 112, poczta elektroniczna czk-brzeg@wp.pl 

Tel. 77 444 79 12 lub 77 444 79 56 

 

17. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Tel. 77 444 79 34 

 

18. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZEGU: 

Tel. 77 416 95 05, 77 549 34 20 – 25 

 

19. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZEGU W LIKWIDACJI: 

Tel. 77 411 38 40, 77 411 38 45, 77 549 34 31 – 39 

 

20. POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU: 

Tel. 77 444 13 90 
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