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Urząd Gminy Słupia
Słupia 257
28-350 Słupia
Powiat: jędrzejowski

Województwo: świętokrzyskie

adres skrytki e puap: 7prcb559an/skrytka

e-mail: sekretariat@slupia.pl - sekretariat
Kontakt telefoniczny:
Sekretariat:

413816024
413816005

Referat Gospodarczy:
413816288
Urząd Stanu Cywilnego:
fax:

413816168
wew (20)

Godziny otwarcia Urzędu od 7 30 - 15 30
Regon: 291010694
Nip: 656-22-14-287

Konta bankowe do wpłat
Bank Spółdzielczy Sędziszów o/Słupia
podatki i opłaty pozostałe 50 8513 1011 1300 0014 2000 0020
odpady komunalne 69 8513 1011 1300 0014 2000 0260
Położenie geograficzne
Gmina Słupia Jędrzejowska położona jest w południowo-zachodniej części powiatu jędrzejowskiego w województwie świętokrzyskim. Administracyjnie
graniczy z pięcioma gminami:
·
·
·
·
·

od
od
od
od
od

północy – Moskorzew (woj. świętokrzyskie),
północnego-wschodu – Nagłowice (woj. świętokrzyskie),
południowego-wschodu – Sędziszów (woj. świętokrzyskie),
południowego-zachodu – Żarnowiec (woj. śląskie),
zachodu – Szczekociny (woj. śląskie),

Powierzchnia gminy ma kształt wydłużony, o osi dłuższej 22 km na kierunku od południowego zachodu do północnego wschodu, natomiast szerokość jej
na kierunku od północnego zachodu do południowego wschodu jest zróżnicowana i waha się od 5 km do 12 km.
Przez obszar gminy nie przebiegają drogi krajowe. Najbliższa droga krajowa nr 78 (granica państwa
Chałupki–Gliwice–Siewierz–Zawiercie–Jędrzejów–Chmielnik, kl. G), przebiega poza północną granicą gminy. Droga krajowa nr 78, poprzez sieć dróg
powiatowych, łączy obszar gminy z drogą krajową nr 1 Gdańsk - Częstochowa – Cieszyn (planowaną autostradą A1), i drogą krajową nr 7 Gdańsk - Jędrzejów –
Chyżne (planowaną ekspresową S7). Przez obszar gminy nie przebiegają drogi wojewódzkie. Podstawowy układ drogowy gminy stanowią drogi powiatowe kl Z
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lub kl L.
Pozostałe drogi, gminne, stanowią układ uzupełniający.
Komunikacja kolejowa, w zakresie przewozów pasażerskich, nie obsługuje bezpośrednio obszaru gminy. Najbliższa stacja kolejowa pasażerska i towarowa
znajduje się w Sędziszowie.
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