
                                                            OGŁOSZENIE 

STAROSTY WĘGROWSKIEGO 

z dnia 3 listopada 2020 roku 

 

 

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym ze wzrostem liczby 

zachorowań  na  COVID-19 na terenie powiatu węgrowskiego, w trosce o bezpieczeństwo  

i zdrowie zarówno naszych interesariuszy, jak  i pracowników Starostwa Powiatowego  

w Węgrowie  

od 3 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku 

 

wprowadza się  ograniczenia w zakresie  bezpośredniego kontaktu w sprawach 

załatwianych w urzędzie. 

 

Załatwianie spraw odbywać się będzie w sposób zdalny przez e-PUAP, korespondencję 

tradycyjną, e-maile, telefonicznie. Korespondencję można złożyć do skrzynki  znajdującej się 

na stoliku przy wejściu głównym do siedziby Starostwa, ul. Przemysłowa 5. 

 

Nieczynna będzie KASA Starostwa, w związku z tym opłat należy dokonywać na niżej 

wskazane konta. 

 

UWAGA ! 

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać na podany poniżej nr rachunku bankowego 

Urzędu Miejskiego w Węgrowie.  

 

Wydział Komunikacji i Transportu, także Referat Komunikacji w Łochowie 

Należy kontaktować się pod niżej wymienionymi numerami telefonów  

 

 w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów pod nr telefonu 25 74 09 244, 

 w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami – 25 74 09 243, 

 w Referacie Komunikacji w Łochowie (obsługa mieszkańców gminy Łochów, 

Sadowne i Stoczek) – 25 643 78 60 

 

Zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu można dokonać przez Internet, na stronie: 

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-

darowizne 

 

 

Numery rachunków         Specyfika wpłat 

 

44 9236 0008 0000 0198 

2000 0170 

 

        
Opłaty za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, 

licencje transportowe 

  

75 1020 4476 0000 8902  

0094 6004 

opłata skarbowa m.in. za pełnomocnictwo, wydanie 

zaświadczenia, wyrejestrowanie pojazdu- Urząd 

Miejski w Węgrowie 

 

http://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne
http://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne


 

Wydział Architektury i Budownictwa  

 

 

-  telefony : 257409285 , 257409288,  257409289 

  

       

rachunek Nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 w PKO BP SA - Urząd Miejski w Węgrowie 

-  Opłata skarbowa do pozwoleń na budowę, rozbiórkę,  

 

rachunek nr 44 9236 0008 0000 0198 2000 0170 BS Węgrów- Opłata za dziennik budowy 

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej oraz zezwolenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    

Telefony do kontaktu : 25 7409226, 25 7409221 , 25 7409235 

e-mail: wgkkign_wegrow@pro.onet.pl, geodeta.powiatowy@powiatwegrowski.pl 

Płatności można wnieść przelewem na rachunek: 

20 9236 0008 0000 0198 2000 0020 
Opłaty geodezyjne (wypisy, wyrysy, ZUD, 

udostępnienie zasobu) 

41 9236 0008 0000 0198 2000 0030 

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego 

zarządu, sprzedaży, przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów 

Skarbu Państwa 

 

75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 

Opłata skarbowa m. in. za pełnomocnictwo, wydanie 

zaświadczenia, wyrejestrowanie pojazdu- Urząd 

Miejski w Węgrowie 

  

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

telefony : 257409291;  257409292 

e-mail : srb@powiatwegrowski.pl 

 

         Numer rachunku Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

      

 
44 9236 0008 0000 0198 2000 0170  Opłaty za wydanie  karty wędkarskiej 

mailto:wgkkign_wegrow@pro.onet.pl
mailto:geodeta.powiatowy@powiatwegrowski.pl
mailto:srb@powiatwegrowski.pl


 

 

19 9236 0008 0000 0198 2000 0620 Opłata za rejestrację sprzętu pływającego 

 

Nr rachunku Urzędu Miejskiego w Węgrowie  

 

75 1020 4476 0000 8902 0094 6004  

          

Opłata skarbowa  za wydanie zaświadczenia z UPUL 

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – telefon 257409205 
e-mail: rzecznik@powiatwegrowski.pl 

 

 Szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów i stanowisk pracy dostępny jest na 

stronie internetowej  Starostwa w zakładce „Kontakt” 

 

 

Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy. 

 

                                                                                                     Starosta Węgrowski 

                                                                                                        /-/ Ewa Besztak 

mailto:rzecznik@powiatwegrowski.pl

