Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji
UWAGA
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu obsługuje tylko klientów
z terenu powiatu kaliskiego ziemskiego
Informujemy Państwa, iż rezerwacja wizyt w Starostwie Powiatowym w Kaliszu dotyczy niżej
wymienionych usług realizowanych przez Wydział Komunikacji:
- Rejestracja
●
●
●

rejestracja pojazdów z zagranicy, z kraju, z powiatu
wydawanie zaświadczeń o utraconym dowodzie rejestracyjnym/ utraconej karcie pojazdu
decyzje w sprawie nadania cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonania zastępczej tabliczki znamionowej

- Wyrejestrowanie / Zgłoszenie sprzedaży
●
●
●
●

wyrejestrowanie z powodu demontażu/kasacji/kradzieży
zgłoszenie sprzedaży/darowizny
wpis/wykreślenie sądowego zastawu rejestrowego
wycofanie czasowe pojazdów z ruchu/przywrócenie do ruchu

- Wydanie / Wymiana / Dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
●
●

●
●
●
●
●
●
●

odbiór dowodu stałego
wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu: braku miejsca na wpis badania technicznego, zmianę danych
osobowych, zmianę rodzaju pojazdu, zmian konstrukcyjnych pojazdu,
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu zagubienia/kradzieży/zniszczenia,
wydanie wtórnika karty pojazdu z powodu zagubienia/kradzieży/zniszczenia,
wpis adnotacji: hak, gaz, VAT, TAXI, EURO, „L”,
odbiór dowodu zatrzymanego przez policję,
wykreślenie/dopisanie współwłaściciela,
wtórnik tablic rejestracyjnych,
dodatkowa tablica na bagażnik.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie/rozpowszechnianie/innego rodzaju
wykorzystanie lub jakichkolwiek działanie w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem jest NIEDOZWOLONE. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo proszony jest o
zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
Osoba, która nie wyraża zgody na podanie swoich danych celem wcześniejszej rejestracji konta i rezerwacji terminu
wizyty może skorzystać z systemu kolejkowego bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Kaliszu z pominięciem rezerwacji internetowej.
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Rejestracja konta

Po zaakceptowaniu zasad rezerwacji można wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty.
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