
 

 
 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE 

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, wszystkie sprawy w Starostwie Powiatowym 

w Ciechanowie będą załatwiane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonu oraz poprzez 

platformę ePUAP.  

Interesanci mogą  pobrać wnioski, karty usług z  https://stciechanow.bip.org.pl/ i przesyłać drogą mailową na adres 

starostwo@ciechanow.powiat.pl lud pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-

400 Ciechanów. Ze względu na utrudnione warunki pracy zwracamy się z prośbą o załatwianie jedynie pilnych spraw. 

W celu otrzymania informacji o sposobie załatwienia każdej sprawy prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729-055-

900 lub za pośrednictwem poczty internetowej starostwo@ciechanow.powiat.pl, a także z pracownikami poszczególnych 

Wydziałów w godzinach funkcjonowania Starostwa: w poniedziałek od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku - od 8:00 do 

16:00 zgodnie z poniższą instrukcją: 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - prosimy o kontakt pod numerami telefonów: +48 729-055-901 lub 729-055-902. 

Poniżej znajdują się wykazy spraw, które można załatwić bez konieczności wizyty w Wydziale.  

1. Wykaz spraw które można załatwić tradycyjną pocztą bez stawiania się w Wydziale Komunikacji i Transportu, 

które dotyczą rejestracji pojazdów: 

• Złożenie wniosku o wtórnik/wymianę dowodu rejestracyjnego, 

• Złożenie wniosku o wtórnik kary pojazdu, 

• Złożenie wniosku o wtórnik nalepki kontrolnej, 

• Złożenie wniosku o zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu, 

• Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, 

• Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, 

• Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby 

własne na terenie kraju, 

• Złożenie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy, 

• Złożenie wniosku o dokonanie zmian w posiadanych zezwoleniach, zaświadczeniach i licencjach, 

2. Wykaz spraw które można załatwić przez stronę internetową https://obywatel.gov.pl 

• Zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu. 

Do wniosku należy dołączyć dowód stosownych opłat dokonanych na konta bankowe: opłaty skarbowe 81 1600 1462 1837 

0686 3000 0001 i opłaty komunikacyjne 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154. 
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W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 729-055-901. 

3. Wykaz spraw, które można załatwić pocztą tradycyjną, bez stawiania się w Wydziale Komunikacji i Transportu w 

zakresie zatrzymanych praw jazdy: 

• Opłata za prawo jazdy po zdanym egzaminie kontrolnym na konto bankowe 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154 

(wydruk potwierdzenia wpłaty) 

• Złożenie wniosku o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie uprawnień (zatrzymanego na okres przekraczający rok) + 

opłata na konto bankowe (wydruk potwierdzenia wpłaty) 

• Złożenie wniosku o zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 miesięcy. 

• Odbiór zatrzymanego prawa jazdy (wyprodukowanego)  

• Odbiór profilu kandydata na kierowcę (PKK) na egzamin kontrolny 

• Odbiór skierowań na badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, oraz kopii powyższych skierowań 

4. Wykaz spraw które można załatwić pocztą tradycyjną, bez stawiania się w Wydziale Komunikacji i Transportu z 

zakresu praw jazdy: 

• Opłata za prawo jazdy po zdanym egzaminie na konto bankowe 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154 (wydruk 

potwierdzenia wpłaty) 

• Odesłanie praw jazdy uzyskanych po raz pierwszy (bez wymogu unieważnienia poprzedniego dokumentu) na adres 

podany we wniosku. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 729-055-902. 

 

Wydział Rolnictwa i Środowiska - prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 729-055-925.  

Wydział Rolnictwa i Środowiska informuje, iż karty wędkarskie, zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego 

do amatorskiego połowu ryb, zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu oraz zaświadczenia o 

wpisie do rejestru zwierząt egzotycznych będą wydawane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wzory wniosków i 

wymagane załączniki do wniosków znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 

Ciechnowie w zakładce Karty Usług Wydziału Rolnictwa i Środowiska https://stciechanow.bip.org.pl.  

Przygotowane karty wędkarskie i zaświadczenia będą dostarczane wnioskodawcom tylko i wyłącznie za pośrednictwem 

poczty (brak możliwości odbioru osobistego w Starostwie).  

Wnioski w powyższych sprawach należy wysyłać za pośrednictwem poczty. 

Opłaty za karty wędkarskie należy dokonywać na konto bankowe PKO BP nr 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154. 

Opłaty za wydanie zaświadczeń należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów nr 81 1600 1462 1837 

0686 3000 0001. 

 



 

 
 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców pod numerem telefonu: +48 729-055-

955.     

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - prosimy o kontakt pod numerami 

telefonów:  +48 729-055-905 i +48 729-055-919. 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729-055-

923. 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU - prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729-055-931.   

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY I WSPIERANIA ROZWOJU - prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729-055-

948. 

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ - prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 729-055-947.  

     

WYDZIAŁ FINANSOWY – w sprawie wpłat na rachunki bankowe prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 729-055-935.

     

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 729-055-924. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 729-055-945. 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 

729-055-932. 

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO sprawuje całodobowy dyżur pod numerem alarmowym: +48 

660 484 851. Sprawy niewymagające natychmiastowej reakcji proszę kierować na adres e-mail: pczk@ciechanow.powiat.pl 

 

 

Wszystkie numery telefonów Starostwa Powiatowego znajdują się na:   

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/samorzad/starostwopowiatowewydzialy/ 

 

 

Sposób załatwiania pozostałych spraw określony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechnowie 

https://stciechanow.bip.org.pl 
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