
Czym zajmuje się Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 
Trybunalskim? – informacja w tekście łatwym do czytania – ETR 
(EASY TO READ) 

Co to jest samorząd powiatowy? 

W samorządzie pracują urzędnicy. Urzędnicy zajmują się ważnymi 
sprawami mieszkańców powiatu. 

Powiat to większe terytorium niż gmina. Gmina to Twoja najbliższa 
okolica. 

Nasz Powiat nazywa się Powiat Piotrkowski. Składa się z 11 gmin. 
Gminy te to: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola 
Krzysztoporska i Wolbórz.  

Samorządy mają swoje urzędy. Urząd obsługujący Powiat Piotrkowski to 
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Jego budynek 
znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7. 

Szefem samorządu w powiecie jest starosta. W naszym Powiecie to 
Starosta Powiatu Piotrkowskiego. 

Starosta zarządza starostwem, czyli urzędnikami . 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. 

W Starostwie Powiatowym w Piotrkowskie Trybunalskim  możesz 
załatwić wiele spraw.  

W Wydziale Komunikacji możesz zarejestrować samochód oraz 
uzyskać prawo jazdy. 

W Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa możesz otrzymać 
pozwolenie na budowę lub powiększenie domu a także zgłosić budowę 
płotu czy altany ogrodowej, otrzymać kartę wędkarską czy zarejestrować 
jacht. Prowadzone są spraw związane z ochroną środowiska 
naturalnego. Tu także otrzymasz wypis lub wyrys z ewidencji gruntów i 
budynków. 

W Wydziale Edukacji możesz złożyć wniosek o skierowanie do szkoły 
specjalnej oraz o skierowanie na zajęcia wyrównawcze i wspomagające 
dzieci i młodzież. Urzędnicy w tym Wydziale zajmują się także 4 



szkołami ponadpodstawowymi w naszym Powiecie, które są w Bujnach, 
Sulejowie, Czarnocinie i Wolborzu. 

W Wydziale Aktywizacji Społecznej możesz zarejestrować 
stowarzyszenie lub klub sportowy. 

Jeśli masz problem z zakupionym towarem (na przykład telewizorem) lub 
usługą (na przykład naprawą pralki)  zgłoś się do Powiatowego 
Rzecznika Praw Konsumenta.  

Jeśli zgubisz rower, telefon komórkowy, torbę czy inny przedmiot 
 możesz tych rzeczy szukać w Biurze Rzeczy Znalezionych. Znajdziesz 
przedmiot nie należący do Ciebie oddaj go do Biura Rzeczy 
Znalezionych. Dzięki temu, inna osoba będzie mogła odzyskać swoją 
rzecz. 

Informacja 
Jeśli chcesz się skontaktować z naszym urzędem:  

1. możesz napisać pismo i wysłać je na adres: 
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 
Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

2. możesz wysłać e-mail na adres: starosta@powiat-piotrkowski.pl  
3. możesz zadzwonić sam lub przy pomocy innej osoby na numer 

telefonu: 44 732 88 94 
4. możesz przyjść do Biura Obsługi Interesantów od poniedziałku do 

piątku, w godzinach 7:30-15:30, które znajduje we wszystkich 
trzech budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 
7, ul. Sienkiewicza 16 i Al. 3 Maja 33. Znajdują się one na parterze 
wymienionych lokalizacji. 

 


