Powiat Tczewski

Rezerwowanie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i
Dróg
UWAGA! w dniu 6 lutego mogą wystąpić zakłócenia w rejestrowaniu pojazdów ze względu na
wymianę sprzętu komputerowego - za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
REZERWOWANIE WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Sposoby rezerwacji kolejki do rejestracji pojazdów:
1. Rezerwacja w Starostwie,
2. Rezerwacja telefoniczna,
3. Rezerwacja internetowa,

Rezerwacja w Starostwie
Zasady
procedura rezerwacji kolejki odbywa się w godzinach przyjęć interesantów w pokoju nr 31,
obejmuje weryfikację dokumentów,
patrz także poniżej - „Uwagi ogólne”,
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30-15.00
Czwartek – w godz. 7.30-16.00
Piątek – w godz. 7.30-14.00

Rezerwacja telefoniczna
Zasady
odbywa się w godzinach przyjęć interesantów od godz. 8.00, pod numerem telefonu (058) 7734800,
procedura wymaga podania imienia i nazwiska oraz numeru pesel właściciela pojazdu,
rezerwacja terminu pozwala na dokonanie rejestracji jednego pojazdu,
patrz także poniżej - „Uwagi ogólne”,

Rezerwacja internetowa
Zasady
rezerwacja dokonana w godzinach przyjęć interesantów – wymaga potwierdzenia telefonicznego przez
pracownika Starostwa w ciągu godziny od chwili złożenia dyspozycji,
rezerwacja dokonana poza godzinami przyjęć interesantów – wymaga potwierdzenia telefonicznego
przez pracownika Starostwa następnego dnia roboczego od złożenia dyspozycji,
rezerwacja internetowa zostaje dokonana jedynie w przypadku jej telefonicznego potwierdzenia przez
pracownika Starostwa. Otrzymanie wiadomości mailowej jest automatyczną informacją zwrotną o próbie
rezerwacji internetowej i nie stanowi wymaganego potwierdzenia rezerwacji internetowej,
wymaga podania numeru telefonu kontaktowego,
odbywa się z tygodniowym wyprzedzeniem,
rezerwacja terminu pozwala na dokonanie rejestracji jednego pojazdu,
w celu rezerwacji kolejki na konkretny dzień i godzinę należy się zarejestrować w systemie i dokonać
rezerwacji dogodnego terminu,
patrz także poniżej - „Uwagi ogólne”

Zobacz kalendarz rezerwacji i zarezerwuj wizytę
Uwagi ogólne

Powiat Tczewski
rezerwacje obejmują umówienie klienta na konkretny dzień, godzinę i stanowisko rejestracji pojazdów w
sali nr 33,
warunkiem rejestracji pojazdu w zarezerwowanym terminie jest posiadanie kompletu wymaganej
dokumentacji i wypełnionego wniosku o rejestrację,
rezerwacja zostanie odwołana także w przypadku przybycia do stanowiska rejestracji w
zarezerwowanym termie z opóźnieniem,
w przypadku braku możliwości wydrukowania i wypełnienia wniosku o rejestrację prosimy o wcześniejsze
przybicie do Starostwa i wypełnienie brakującego dokumentu,
w przypadku rezygnacji lub zmiany wcześniej zarezerwowanego terminu prosimy o kontakt pod nr
telefonu (058) 7734800,
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie
przy ul. Piaskowej 2

Załączniki
Wniosek rejestracja wyrejestrowanie zbycie pojazdu.pdf
Odnośniki
Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu i inne informacje dotyczące pracy Wydziału
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