KOMUNIKAT NR 1
W ramach działań, które mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID 19) od dnia 16 marca 2020 roku wprowadzam następujące zasady w zakresie obsługi
interesanta w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim:

INFORMACJE OGÓLNE:

Wizyty w Starostwie należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wprowadzam
kontrolę liczby osób przebywających jednocześnie w budynkach Starostwa.

Wszelkie informacje dotyczące spraw realizowanych w Starostwie należy załatwiać
telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą –
ePUAP.
Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Interesanta Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3 - 25 759-87-11, fax:
25 759-87-02, boi@powiatminski.pl

Biuro Obsługi Interesanta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 - 25 756
40 50, boi210@powiatminski.pl

Referat Wydziału Komunikacji w Sulejówku, ul. Dworcowa 53 - 25 756-40-71, FAX
25 756-40-72, komunikacja.sulejowek@powiatminski.pl

Referat Wydziału Architektury i Budownictwa w Sulejówku ul. Dworcowa 53 - 25
756 40 88, ab-sulejowek@powiatminski.pl

Referat Wydziału Architektury i Budownictwa w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 - 22
760 45 70, halinow.aib@powiatminski.pl
Kontakt do poszczególnych komórek merytorycznych dostępny jest na stronie internetowej
powiatu, link: http://bip.powiatminski.pl/strona-228-wydzialy_stanowiska.html

Starostwo otwarte będzie w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 17.00
piątek 8.00 – 15.00

Na wizytę, która została umówiona na konkretną godzinę należy wejść do Starostwa/
nie wcześniej niż 10 minut przed umówionym terminem.

Starosta i Wicestarosta wstrzymują przyjęcia interesantów. W sprawach niecierpiących
zwłoki możliwy jest kontakt telefoniczny: 25 759 87 00.

PASZPORTY
Wizyta w Terenowym Punkcie Paszportowym w Mińsku Mazowieckim
wymaga
wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie (25 756-40-50 lub
25 759-87-11) lub za pośrednictwem systemu rezerwacji kolejki dostępnego na stronie:
http://powiatminski.pl/rejestracja/index.html

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII


Wnioski o wypisy lub wyrysy z ewidencji gruntów i budynków należy składać za
pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub za pośrednictwem poczty.

Zakupu kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej,

Zakupu transakcji RCiWN,

Zakupu uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów i budynków
należy dokonywać z wykorzystaniem portalu internetowego: minski.e-mapa.net.
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego proszone są o ograniczenie wizyt w PODGiK do tych
niezbędnych tj. do złożenia wniosku i odbioru przygotowanych materiałów.
W tym szczególnym okresie komunikacja z PODGiK odbywać się będzie w formie
elektronicznej. Operaty należy składać w formie elektronicznej, a w wyjątkowych przypadkach
operat w formie tradycyjnej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.
Wszelkie podania i wnioski z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej
klasyfikacji gruntów należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP, w Biurze Obsługi Interesanta lub przesyłać pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w
Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Jeżeli sprawa wymaga wizyty w Starostwie należy ją umówić uprzednio telefonicznie.
- wypisy i wyrysy nr tel. 25 759 8728,
- postępowania ewidencyjne i klasyfikacyjne nr tel. 25 759 8726,

KOMUNIKACJA I TRANSPORT DROGOWY
Załatwienie spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego wymaga
wcześniejszego umówienia wizyty przez internet
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim: https://bezkolejki.eu/spminskmaz/
Tel. 25/ 759 87 55, 759 87 56, 759 87 57
Referat Komunikacji w Sulejówku: https://bezkolejki.eu/spsulejowek/
Tel. 25 756 40 71, 756 40 80
Rejestracja pojazdów – wizyta wyłącznie umówiona przez internet
W przypadku rejestracji pojazdów nowych oraz pojazdów służących do prowadzenia
działalności prosimy o kontakt telefoniczny.
Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego; dokonanie wpisu lub wykreślenia adnotacji hak, gaz,
vat, taxi, L; wtórnik dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, trzecia
tablica rejestracyjna; wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych, zmiana rodzaju, zwrot
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, zaświadczenia) - wizyta umówiona wyłącznie przez
internet.
Sprawy z zakresu praw jazdy - wizyta umówiona wyłącznie przez internet.

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wnioski o wyrejestrowanie pojazdu w związku
z jego demontażem należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP, w Biurze Obsługi Interesanta lub przesyłać pocztą na adres urzędu.
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe do wydziału
dostępne są na stronie:
http://bip.powiatminski.pl/strona-389-wydzial_komunikacji_i_transportu.html
Szczegółowe informacje na stronie:
http://bip.powiatminski.pl/strona-332-rejestracja_pojazdow_prawa_jazdy.html
Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Uprzejmie proszę o wyrozumiałość. Za zaistniałe utrudnienia przepraszam.
Antoni Jan Tarczyński
Starosta Miński

