Starostwo Powiatowe w Łowiczu od dnia S marca do dnia 14 marca 202! roku pracuje
w godzinach 6.00-18.00.
Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu, w związku z trwającym stanem
epidemii, nadal i do odwołania podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu przez Starostwo
głównie zadań niezbędnych i koniecznych do zapewnienia pomocy mieszkańcom, innych zadań
niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w sposób
ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.
Główną formą kontaktu z pracownikami Starostwa jest droga telefoniczna, elektroniczna lub
pocztowa. W przypadku jednak naprawdę koniecznych osobistych wizyt w Starostwie prosimy, aby
poprzedzone były rozmową telefoniczną lub kontaktem elektronicznym z pracownikiem, celem
ustalenia konkretnego terminu spotkania.
Sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz prawami jazdy realizowane są wylącznie
według zapisów telefonicznych dokonywanych przez pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa.
Dzięki temu mamy możliwość kontrolowania ilości obsługiwanych w danym dniu
mieszkańców powiatu, tak aby nie gromadziły się tłumy osób oczekujących, na niewielkiej zamkniętej
przestrzeni. Wszystko to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
Prosimy, aby wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa składać za pośrednictwem e-PUAP,
poczty elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Adresy dostępne są na stronie
bip.powiat.lowicz.pl; poniżej numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa.
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
Wydzial Geodezji i Kartografii
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

468! I 5364 lub 46811 5367
46811 5362 lub 46811 5360
46 8 I I 53 74 lub 46 8 I I 53 73 lub 46 81 I 53 75
46811 5365 lub8Il 5368

SEKRETARIAT

468?! 5300

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa
Wydzial Finansowy

468! I 5330 lub 46811 5327
46%!! 53 15 lub 46811 53 II

Wydzial Kontroli i Zarządzania Jednostkami

46%! I 5321 lub 468!! 5320

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i_Spraw_Obronnych

46%!! 5326 lub 509 023 246

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wydział Komunikacji

Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o
N iepelnos prawności

46 81 I 53 28
46811 53 52. 46811 5353 sprawy iwiązane L rejestracją
lub wyrejestrowaniem pojazdów. wymianą lub odbiorem
dowodu rejestracyjnego. zgloszeniem nabycia lub zbycia
pqiazdu
46 8? I 53 54. 46 81 ? 53 55 sprawy iwiązanel
uprawnieniami do kierowania pojazdami i sprawami
zwią/anymi Z transportem drogowym

4683703 16

Liczymy na zrozumienie wszystkich mieszkańców Powiatu Łowickiego i prosimy o stosowanie
się do obecnie obowiązujących zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łowiczu, a podczas
osobistej wizyty w Starostwie prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń,
tj. o zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu.
Dbajmy współnie o zdrowie swoje i naszych błiskich.
STAROSTA ŁOWICKI

Marcin KOSIOREK

