Ważne zmiany funkcjonowania starostwa
od 10.12.2020

Referat Praw Jazdy
i Rejestracji Pojazdów

obsługa interesantów
od 8:00 do 14:00
kasa czynna
w godzinach obsługi interesantów

płatność w kasie
tylko bezgotówkowa

od 26.10.2020 r.
Ważne zmiany funkcjonowania starostwa
Sprawy urzędowe będą załatwiane
po wcześniejszym umówieniu wizyty
email, telefon,
epuap/SPJawor/skrytka
Rzecznik Praw Konsumenta
tel 691 083 753
w godzinach pracy rzecznika

Nieodpłatna Pomoc Prawna
teleporada po wcześniejszym umówieniu
tel 76 7290 100
Wydział Inwestycji i Funduszy tel 76 7290 120
Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
tel 76 72 90 131
tel 76 72 90 132
tel 76 72 90 109
W sprawach do załatwienia w wydziałach starostwa, dokumenty należy składać
poprzez włożenie do urn stojących w wejściu do urzędu
1.przy Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
2.przy wejściu głównym do starostwa

od 26.10.2020 r.
Ważne zmiany funkcjonowania starostwa
Sprawy urzędowe będą załatwiane
po wcześniejszym umówieniu wizyty
email, telefon,
epuap/SPJawor/skrytka
Wydział Komunikacji tel 76 7290 141
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
i Środowiska
tel 76 7290 135
tel 76 7290 136
tel 76 7290 149
Wydział Architektury i Budownictwa
tel 76 7290 129
tel 76 7290 128
W pozostałych sprawach tel 76 7290 100
pełny wykaz telefonów dostępny na BIP
www.spjawor-bip.pbox.pl
W sprawach do załatwienia w wydziałach starostwa, dokumenty należy składać
poprzez włożenie do urn stojących w wejściu do urzędu
1.przy Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
2.przy wejściu głównym do starostwa

Numery rachunków bankowych do wpłat:
Dane do Przelewu :
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
Bank: BGŻ BNPPARIBAS S.A.
79 1600 1462 0006 2052 0597 3150
Opłaty skarbowe
95 1600 1462 0006 2052 0597 3153
Wpłaty dokonywane w związku z korzystaniem z
zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. za
mapki, wyrysy, wypisy
68 1600 1462 0006 2052 0597 3154 Podatek od
wieczystego użytkowania, za przekształcenia
41 1600 1462 0006 2052 0597 3155
Opłaty komunikacyjne ( prawo jazdy, rejestracja
pojazdu, wymiana dowodu, tablic, wtórniki) oraz
czynsze i inne nie wymienione wyżej należności
przysługujące Powiatowi Jaworskiemu

OGŁOSZENIE
Mając na uwadze dynamicznie rozwijająca się sytuację związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w
trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów, informuję
że od dnia 26 października 2020 r. do odwołania, Starostwo
Powiatowe w Jaworze funkcjonuje w systemie zamkniętym, tj.
załatwianie wszystkich spraw jest możliwe za pośrednictwem
operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług
pocztowych lub za pomocą środków komunikacji telefonicznej i
elektronicznej.
Bezpośrednie załatwienie spraw jest możliwe wyłącznie po
wcześniejszym umówieniu wizyty na niżej podane numery
telefonów:
Sprawy w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznych
można załatwiać od pn do pt w godzinach od 7.30 do 19.00
również wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

STAROSTA
(-) Aneta Kucharzyk

