
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Co mo¿na za³atwiæ w starostwie? Gdzie trzeba siê zg³osiæ? Do którego pokoju zapukaæ we w³asnej sprawie?
Wracamy do �krótkiego przewodnika�, publikowanego w pocz¹tkach ukazywania siê �Powiatu Strzeleckiego�.

Dzi� zapraszamy ponownie na parter w budynku starostwa. Tu mie�ci siê:

Wydzia³ Komunikacji

- Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu
- Opinie do projektów organizacji ruchu
- Uzgodnienia i zezwolenia na przeprowadzenie

imprezy sportowej lub uroczysto�ci religijnej na
drogach powiatowych lub gminnych

- Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatyw-
nych

- Licencje na krajowy przewóz drogowy rzeczy i
osób

- Za�wiadczenia na przewozy drogowe rzeczy lub
osób na potrzeby w³asne

- Zezwolenia i postanowienia w sprawie rozk³a-
dów jazdy i linii komunikacyjnych

- Decyzje o usuniêciu drzew i krzewów przy szla-
kach kolejowych

- Holowanie pojazdów i parkingi strze¿one � wy-
znaczone przez Starostê.

- Wydawanie decyzji administracyjnych o wyda-
niu uprawnieñ do kierowania pojazdami

- Wydawanie miêdzynarodowych praw jazdy
- Dokonywanie zmian w dokumentach uprawnia-

j¹cych do kierowania pojazdami
- Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifi-

kacji do kierowania pojazdami
- Kierowanie na badania lekarskie
- Wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnieñ

do kierowania pojazdami
- Wydawanie decyzji o cofniêciu i przywróceniu

uprawnieñ do kierowania pojazdami
- Wydawanie karty parkingowej dla osób niepe³-

nosprawnych
- Wydawanie kart parkingowych dla placówek

zajmuj¹cych siê opiek¹, rehabilitacj¹ lub  edu-
kacj¹ osób niepe³nosprawnych

- Prowadzenie spraw zwi¹zanych z inwestycjami drogowymi
- Prowadzenie spraw i procedur zwi¹zanych z udzieleniem zamówieñ publicz-

nych w zakresie dróg
- Prowadzenie spraw dotycz¹cych odszkodowañ za szkody poniesione na dro-

gach powiatowych

- Nadzór i odpowiedzialno�æ za pracê Wydzia³u
- Nadzór nad o�rodkami szkolenia kierowców
- Wydawanie uprawnieñ dla instruktorów nauki

jazdy
- Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów
- Wydawanie uprawnieñ dla diagnostów
- Prowadzenie rejestrów dzia³alno�ci regulowanej

- opracowywanie projektów
planów wydatków i wielolet-
nich programów inwestycyj-
nych,

- opracowywanie planów roz-
woju sieci drogowej dróg po-
wiatowych,

- nadzór nad realizacj¹ spraw
w zakresie dróg powiato-
wych,

Podinspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Na stanowiskach do spraw rejestracji pojazdów
s¹ dokonywane nastêpuj¹ce czynno�ci:

- Wydawanie decyzji o rejestracji pojazdów
- Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojaz-

dów, tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych
- Wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów
- Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu
- Wpisywanie do dowodów rejestracyjnych odpowiednich za-

strze¿eñ oraz adnotacji
- Kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz na nadanie

i nabycie numerów nadwozia i wykonanie tabliczek znamio-
nowych zastêpczych

- decyzje lokalizacyjne doty-
cz¹ce urz¹dzeñ i obiektów
w pasie drogowym

- decyzje zezwalaj¹ce na za-
jêcie pasa drogowego oraz
naliczanie i pobieranie
op³at i kar pieniê¿nych

- o�wiadczenia o dostêpno-
�ci do drogi powiatowej

- uzgodnienia dokumentacji
projektowych

- bie¿¹ce utrzymanie dróg

- decyzje lokalizacyjne do-
tycz¹ce urz¹dzeñ i obiek-
tów w pasie drogowym

- decyzje zezwalaj¹ce na
zajêcie pasa drogowego
oraz naliczanie i pobie-
ranie op³at i kar pieniê¿-
nych

- o�wiadczenia o dostêpno-
�ci do drogi powiatowej

- uzgodnienia dokumenta-
cji projektowych

Artur Golec

Pokój 3

Pokój 2

Edyta Nowak

Specjalista

- Wydawanie decyzji administracyjnych o wyda-
niu uprawnieñ do kierowania pojazdami

- Wydawanie miêdzynarodowych praw jazdy
- Dokonywanie zmian w dokumentach uprawnia-

j¹cych do kierowania pojazdami
- Kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifi-

kacji do kierowania pojazdami
- Kierowanie na badania lekarskie
- Wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnieñ

do kierowania pojazdami
- Wydawanie decyzji o cofniêciu i przywróceniu

uprawnieñ do kierowania pojazdami
- Wydawanie karty parkingowej dla osób niepe³-

nosprawnych
- Wydawanie kart parkingowych dla placówek

zajmuj¹cych siê opiek¹, rehabilitacj¹   lub edu-
kacj¹ osób niepe³nosprawnych

Samodzielny referent

Ma³gorzata Proszowska

Pokój 10

Maria Kiowska

G³ówny Specjalista

Joanna Marut

Podinspektor

Marcin Hurek

Referent

Naczelnik Wydzia³u

Pokój 8

Czes³awa Szuszkiewicz

Pokój 9

Andrzej Ful

Z-ca Naczelnika Wydzia³u

Rejestracja pojazdów

Pokój 5

Maria Heiter

Podinspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Referent do spraw
rejestracji pojazdów

Agnieszka Kasperczyk

Podinspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Irena Mosz

Inspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Ewa Opas

Podinspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Krystyna Wyle¿o³ Daniela Wyrwich

Podinspektor do spraw
rejestracji pojazdów

Anna Jureczko

Podinspektor

Pokój nr 7

Piotr Nied�wied�

- koordynacja robót w pasie drogowym oraz nadzór
nad robotami wykonywanymi w pasie drogowym
przez jednostki obce wykonuj¹ce us³ugi

- uzgodnienia projektów organizacji ruchu
- opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania

przestrzennego
- opiniowanie przejazdów po drogach powiatowych po-

jazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie nacisku
na o� lub wymiarach przekraczaj¹cych wielko�ci  okre-
�lone odrêbnymi przepisami

- opiniowanie tras przewozów materia³ów niebezpiecz-
nych

- odwodnienie pasa drogowego
- remonty i renowacje nawierzchni dróg
- walka z za�nie¿eniem i go³oledzi¹

Podinspektor

Sylwester Kacperak

- bie¿¹ce utrzymanie dróg
- koordynacja robót w pasie drogowym oraz nadzór

nad robotami wykonywanymi w pasie drogowym
przez jednostki obce wykonuj¹ce us³ugi

- uzgodnienia projektów organizacji ruchu
- opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania

przestrzennego
- opiniowanie przejazdów po drogach powiatowych po-

jazdów z ³adunkiem lub bez ³adunku o masie nacisku
na o� lub wymiarach przekraczaj¹cych wielko�ci  okre-
�lone odrêbnymi przepisami

- utrzymanie zieleni przydro¿nej,
- walka z za�nie¿eniem i go³oledzi¹
-  sprawy z zakresu oznakowania poziomego i piono-

wego,
- decyzje zezwalaj¹ce na lokalizacjê reklam w pasie dro-

gowym.

- decyzje zezwalaj¹ce na
zajêcie pasa drogowego
oraz naliczanie i pobie-
ranie op³at i kar pieniê¿-
nych

- sporz¹dzanie i uzgadnia-
nie projektów organiza-
cji ruchu

- regulacja stanów praw-
nych gruntów zajêtych
pod drogi

- dzia³ania w zakresie za-
rz¹du gruntami w pasie
drogowym

- sprawy zwi¹zane z go-
spodark¹ wodno-�cie-
kow¹

- bie¿¹ce utrzymanie dróg
- walka z za�nie¿eniem i

go³oledzi¹

Podinspektor

Piotr Ko�lik


