
OGŁOSZENIE 
STAROSTY WĘGROWSKIEGO 

z dnia 31 marca 2022 roku 
 
 
 

W związku ze zniesieniem  ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z epidemią wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2,  wznawia się bezpośrednią obsługę obywateli w Starostwie Powiatowym w Węgrowie. 
 
W dalszym ciągu możliwe jest załatwianie spraw przez e-PUAP, korespondencję tradycyjną,  
e-maile, telefonicznie.   
 
Opłat  za czynności urzędowe należy dokonywać na niżej wskazane konta. 
 

Wydział Komunikacji i Transportu 
 

W Wydziale Komunikacji i Transportu obsługa interesantów z zakresu rejestracji 
i wyrejestrowywania pojazdów  nadal odbywać się będzie  po uprzednim umówieniu wizyty na 
konkretną godzinę oraz przez e-PUAP, korespondencję  tradycyjną, e- maile i telefonicznie.  
Wizytę należy umówić poprzez stronę internetową https://bezkolejki.eu/spwegrow. 
 
Z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami oraz pozostałych spraw obsługiwanych przez wydział 
można zgłaszać się bezpośrednio bez zapisów. 
 

Z wydziałem  należy kontaktować się pod niżej wymienionymi nr telefonów: 

 w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów pod nr tel. 25 74 09 244 oraz  
25 74 09 242, 

 w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami – 25 74 09 243 i 25 74 09 245, 
 
Referat Komunikacji w Łochowie  prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Łochów, 
Sadowne i Stoczek . 
 

Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu przez Internet, 
na stronie: www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-
darowizne 
 

Informujemy, że istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia na jakim etapie znajdują się sprawy 
dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. 
 

Poniższy adres internetowy pozwala sprawdzić czy prawo jazdy jest w trakcie produkcji, czy też 
jest już do odbioru w tut. Starostwie:  
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 

 

Poniższy adres internetowy pozwala sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest w trakcie produkcji, 
czy też jest już do odbioru w tut. Starostwie: 
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html 

 

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 - Urząd Miejski 

w Węgrowie 

opłata skarbowa m.in. za pełnomocnictwo, 

wydanie zaświadczenia, wyrejestrowanie pojazdu 

 
 
 Wydział Architektury i Budownictwa  
 

 
-  Kontakt telefoniczny   : 257409285 , 257409288,  257409289, 257409286 
  

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
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html


Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem platformy e-budownictwo dostępnej na stronie: 
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ , gdzie również znajdują się wszystkie formularze w sprawach 
budownictwa 
Informacje dotyczące wydanych pozwoleń na budowę są dostępne w wyszukiwarce RWDZ na stronie: 
www.gunb.gov.pl 

       

rachunek Nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 w PKO BP SA  

-  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 

Urząd Miejski w Węgrowie 
 
 

Opłata skarbowa m. in. za pełnomocnictwo, wydanie 
zaświadczenia, wyrejestrowanie pojazdu 

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Telefony do kontaktu : 257409291;  257409292 
e-mail : srb@powiatwegrowski.pl 
 

Numer rachunku Starostwa Powiatowego w Węgrowie 

44 9236 0008 0000 0198 2000 0170 – Opłata za wydanie karty wędkarskiej 

19 9236 0008 0000 0198 2000 0620 – Opłata za rejestrację jednostek pływających 
 
Nr rachunku do dokonania opłaty skarbowej 
 

75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 – Urząd Miejski w Węgrowie 
 

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” 
 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
mailto:wgkkign_wegrow@pro.onet.pl
mailto:geodeta.powiatowy@powiatwegrowski.pl
mailto:srb@powiatwegrowski.pl
mailto:rzecznik@powiatwegrowski.pl


Jednocześnie, ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii, apelujemy  
o zachowanie środków ostrożności, w tym w szczególności rekomendujemy  
zakładanie maseczek . 
 
 
                                                                                                   Starosta Węgrowski 
                                                                                                       (-) Ewa Besztak 


