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NACZELNIK  

URZĘDU SKARBOWEGO 

W WĘGROWIE 

 Węgrów, dnia 16 marca 2020 r. 

ul. Kościelna 4, 07-100 Węgrów  |  tel.: +48 25 792 24 48 |   
fax: +48 25 792 24 48 wew. 37 us.wegrow@mf.gov.pl  

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wegrowie 

 

 
 

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na tablicach informacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie bazując na dotychczasowej pomyślnej 

współpracy, zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne rozpowszechnienie na stronie 

internetowej komunikatu pt. „ E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym”, celem dotarcia                 

do jak największej liczby odbiorców, wykorzystując możliwe kanały komunikacji.  

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym 

 

W związku z czasowym ograniczeniem dostępu do urzędów skarbowych w województwie 

mazowieckim, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zachęcam do korzystania 

z elektronicznych form rozliczeń. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca br.  

 

Usługi Twój e-PIT oraz e-Deklaracje dostępne na stronie podatki.gov.pl umożliwiają 

rozliczanie zeznań podatkowych w sposób szybki, bezpieczny i bez konieczności wizyty  

w urzędzie skarbowym. 

 

Ponadto, zachęcam klientów do kontaktu z urzędami poprzez platformę e-PUAP oraz 

korzystanie z infolinii i e-maili. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia w sytuacji zagrożenia koronawirusem.  

 
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Węgrowie 

            Edyta Bardadyn 

 

             / podpis na oryginale/ 

 

Otrzymują: 

1. Adresat:  

a) Głos Węgrowa i Okolic ul. Słowackiego 17/27,07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: redakcja@gwio.pl,  

b) Urząd Miejski w Węgrowie ul. Rynek Mariacki 1607-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sekretariat@wegrow.com.pl 

 

https://www.podatki.gov.pl/
mailto:redakcja@gwio.pl
mailto:sekretariat@wegrow.com.pl


 

 

c) Starostwo Powiatowe w Węgrowie ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: starosta@powiatwegrowski.pl,  

d) Urząd Gminy Grębków ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków- wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

gmina@grebkow.pl 

e) Urząd Gminny w Korytnicy ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica- wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: ug@korytnica.pl 

f) Urząd Gminy Liw ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: admin@liw.pl 

g) Urząd Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ugmiedzna@op.pl 

h) Urząd Gminy Sadowne ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne- wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ug_sadowne@pro.onet.pl 

i) Urząd Gminy Stoczek ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek - wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@stoczek.net.pl 

j) Urząd Gminy Wierzbno Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno  - wyłącznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: ugwierzbno@interia.pl 

k) Urząd Miejski w Łochowie Gmina Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów   - wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: kancelaria@gminalochow.pl 

 

2. A/a 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Siwińska  

tel. 25 792 24 48 wew. 42  
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