
 

OGŁOSZENIE 
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 878 ) informuję, iż: 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Pracownicy Starostwa w poniedziałki pracują  w godzinach od 7.30 do 17.00.  

Natomiast od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątki w godzinach  

od 7.30 do 14.00. 

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7.00 do 15.00. 

3. Numer telefonu na centralę telefoniczną  77 440 17 00. 

4. Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów są podane na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowegow zakładce: Koronawirus. 

5. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie za pomocą środków komunikacji na 

odległość (telefon, email, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.). Szczegółowe 

informacje  pod numerem telefonu 77 440 17 97. 

6. Opłaty za wszelkie czynności urzędowe wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach 

Opolskich winny być wnoszone na rachunek bankowy lub w kasie (numery poszczególnych 

kont są podane na stronie internetowej Starostwa). 

II. ZADANIA NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA POMOCY OBYWATELOM: 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU  

Sprawy  zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych: 

 

1. Wydawanie prawa jazdy  - w uzasadnionych przypadkach można odebrać osobiście po 

wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę,  tel. 77 440 17 06  – stanowisko nr 3  

(okienko od strony parkingu) 

 

Wskazane wcześniejsze: 

 pobranie wniosków ze strony internetowej: BIP Powiat Strzelecki -  Wydział Komunikacji, 

 wysłanie pocztą lub wrzucenie do skrzynki na dokumenty w budynku Starostwa,  

 sprawdzenie na stronie www.info-car.pl w zakładce : Usługi->Status zamówionego  dokumentu, 

 prawo jazdy wysyłane jest pocztą na podany przez stronę  adres zamieszkania w Polsce powyższe 

dotyczy również PROFILU KIEROWCY. 

 

2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych – stanowisko nr 3 (okienko od strony parkingu)  

po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę, tel. 77 440 17 11, 77 440 17 12. 

 

 

 

 

http://www.info-car.pl/


3. Wydawanie innych dokumentów komunikacyjnych  - po wcześniejszym umówieniu się na dzień 

i godzinę, tel. 77 440 17 06 do 10  stanowisko nr 1 i 2 w holu Starostwa dotyczy to: 

 karty pojazdu, 

 znaków legalizacyjnych, 

 pozwoleń czasowych, 

 nalepek kontrolnych, 

 tablic rejestracyjnych. 

Wskazane: 

 pobranie wniosków ze strony internetowej: BIP Powiat Strzelecki -  Wydział Komunikacji, 

 wniosek  wraz z załącznikami należy wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty  

w budynku Starostwa,  

Pracownicy Starostwa po rozpatrzeniu wniosku zawiadamiają telefoniczne w jakim terminie 

można dokonać rejestracji pojazdu. 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWALNY 

Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, realizowane przez  Wydział w tym dotyczące: 

 decyzji  o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na podstawie 

ustawy z dnia  7 lipca  1994 r. – Prawo  budowlane  (Dz. U.  z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.), 

 decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy  

z dnia  10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji  inwestycji   

w zakresie  dróg  publicznych  (Dz .U. z 2018 r. poz.1474, z 2019r. poz. 1716  

oraz z 2020 r. poz. 471) 

będą realizowane poprzez bezpośrednią obsługę petenta w urzędzie, przy stanowiskach 

zlokalizowanych w holu Starostwa Strzeleckiego, wszelkie wnioski oraz dokumentację nadal należy 

wysyłać pocztą lub składać w Informacji na parterze.  

 

Zalecam wcześniejsze umówienie się na załatwienie sprawy w urzędzie na konkretny dzień oraz 

godzinę pod następującymi numerami telefonów: 

 

 w sprawach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia 

robót budowalnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   
- tel. 77 440 17 61 ( Gmina Kolonowskie, Gmina Jemielnica, Gmina Ujazd) 

- tel. 77 440 17 63 ( Miasto i Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Zawadzkie), 

- tel. 77 440 17 92 ( Miasto Kolonowskie, Gmina Izbicko, Gmina Leśnica). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYDZIAŁ OCHORNY ŚRODOWISKA  

 Zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez Wydział, w tym dotyczące: 

 

 decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej dla urzędów gmin na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55  

i 471), 

 decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę 

klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia  14 grudnia 2012r.   

o odpadach  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 797 i 875), 

 decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z późn. zm.7), 

 zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać 

na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska 

będą realizowane poprzez bezpośrednią obsługę petenta w urzędzie, przy stanowiskach 

zlokalizowanych w holu Starostwa Strzeleckiego. 

 

 Zalecam wcześniejsze umówienie się na załatwienie sprawy w urzędzie na konkretny dzień oraz 

godzinę pod następującymi numerami telefonów: 

 

 w sprawach dotyczących odpadów: tel. 77 440 17 81, 

 w sprawach dotyczących wycinki drzew oraz zaświadczeń i nadzoru nad lasami:  

tel. 77 440 17 86, 

 w sprawach dotyczących  kart wędkarskich, rejestracji łodzi, wypisu i wykreślenia do 

rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgłoszenia 

instalacji:  

tel. 77 440 17 85. 

III. SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POZOSTAŁYCH WYDZIAŁÓW BĘDĄ 

ZAŁATWIANE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY, ZA POŚREDNICTWEM 

SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ PRZEZ TELEFON. 

 

 Zapewniam Państwa , że dochowamy wszelkiej staranności, aby załatwiać wszelkie sprawy. Proszę 

jednak o wyrozumiałość. 

 

 

 

 

   STAROSTA  

 Józef Swaczyna  


