
KOMUNIKAT STAROSTY JAROCIŃSKIEGO 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak również 

pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie, wprowadzam ograniczenia związane 

z bezpośrednią obsługą interesantów. 

W okresie przejściowym, począwszy od 16 czerwca 2020 roku, przywraca się częściowo 

bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.  Nadal 

wskazany  jest kontakt listowny, mailowy lub telefoniczny jako podstawowa forma załatwiania 

spraw urzędowych. Preferowanym sposobem składania dokumentacji jest pozostawianie 

korespondencji w oznakowanych miejscach i pojemnikach. 

W budynku Starostwa przy ulicy Aleja Niepodległości 10/12 dostępne dla interesantów  

będą biura mieszczące się w pomieszczeniach: 

 nr 2  sprawy do członków Zarządu Powiatu; 

 nr 4 sprawy z zakresu drogownictwa; 

 nr 11 sprawy ochrony środowiska; 

 nr 13 sprawy architektoniczno-budowlane; 

 nr 17 sprawy Rzecznika Konsumentów; 

 nr 18, 20  sprawy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; 

 nr 23 sprawy z zakresu oświaty powiatowej. 

Równocześnie wprowadza się limit gości wynoszący 15 osób. Prowadzona będzie imienna 

ewidencja osób wchodzących do budynku ze wskazaniem pomieszczenia do którego się udaje, 

a każdy interesant  będzie  zobowiązany przybyć w maseczce  i  rękawiczkach ochronnych. 

Korzystanie ze wsparcia w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej odbywa się 

częściowo w formie bezpośredniej (w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie) oraz w formie zdalnej (w punktach zlokalizowanych w Jaraczewie, 

Kotlinie i Żerkowie), zgodnie z załączonym do niniejszej informacji komunikatem. 

W budynku przy ulicy Kościuszki 10 kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami i załatwianie spraw odbywa się nadal na zasadach określonych 

w komunikacie Geodety Powiatowego zamieszczonym poniżej. 

W budynku przy ulicy Zacisznej 2 załatwianie spraw w Referacie Komunikacji i Dróg 

odbywa się na dotychczas obowiązujących zasadach określonych wcześniej w komunikacie 

dotyczącym obsługi klientów Referatu Komunikacji stanowiącym integralną część niniejszego 

komunikatu. 

 

 

 

 



KOMUNIKAT GEODETY POWIATOWEGO Z DNIA 04.05.2020r. 

 

Z dniem dzisiejszym częściowo uruchamiamy obsługę interesantów w wyznaczonych pokojach 

na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 10. 

W pokoju nr 1-5 obsługiwani są interesanci w celu zakupu map do celów opiniodawczych. 

W pokoju nr 6 obsługiwani są interesanci chcący pozyskać dane z ewidencji gruntów i 

budynków. 

 

Jednocześnie wskazuję, że zalecanym sposobem komunikacji i zamawiania dokumentów jest 

elektroniczne załatwianie wniosków pod niżej podanymi danymi kontaktowymi. 

 

Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami 

1.       Wypis lub wypisy oraz wyrysy z rejestru gruntów należy wnioski wysyłać na adres 

poczty: 

a.       biniasz.danuta@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407967 

b.       brodzinska.maria@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407968 

2.       Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa 

a.       zawodna.martyna@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407962 

3.       Wnioski o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością 

a.       januszewska.agnieszka@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407963 

4.       Wnioski o rejestr cen i wartości nieruchomości 

a.       lewandowska.nina@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407966 

5.       Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Joanny Nowakowskiej, 

tel. 62 7407965, e-mail: nowakowska.joanna@powiat-jarocinski.pl 

 

Sprawy z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

1.       Wnioski o mapę zasadniczą, ewidencyjną 

a.       fimiak.natalia@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970, 7407972 

2.       Wnioski na narady koordynacyjne 

a.       mikolajczak.damian@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970 

b.       jerzyniak.michal@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970 

3.       Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Jolanty Rożek, 

tel. 62 7407971, e-mail: rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl 

 



UWAGA: Wszelkie formularze znajdują się pod adresem w części Formularze dla  

interesantów: http://www.powiat-jarocinski.pl/Formularze_.html lub korzystając z portalu  

http://jarocin.giportal.pl/ gdzie można zdalnie wykonać wszystkie operacje przy zamówieniu 

wniosku o mapę: https://iwniosek.powiat-jarocinski.pl/ 

 

Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na dokumenty opisane powyżej są zobowiązane o podanie 

adresu e-mail na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (rachunek) 

za zamówione dokumenty. Po opłaceniu i odwrotnym przesłaniu potwierdzenia wpłaty 

dokumenty zostaną przesłane na wskazany adres bez ponoszenia dodatkowych opłat. 

 

Firmy wykonawstwa geodezyjnego: dostarczenie operatów odbywa się poprzez przesłanie na 

adres tutejszego Urzędu lub dostarczenie dokumentacji do pokoju nr 1-5. Odbiór dokumentów 

poświadczonych lub uwierzytelnionych odbywa się również w pokoju 1-5 lub jeśli istnieje taka 

prośba ze strony Wykonawcy prac wysłanie na adres firmy. Z uwagi na częściowe ograniczenie 

w poruszaniu się po budynku i obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych proszę 

o zminimalizowanie liczby odwiedzin. Zalecaną formą komunikacji jest jak dotychczas kontakt 

telefoniczny, e-mail lub przez portal iKERG z pracownikami PODGiK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMUNIKAT STAROSTY JAROCIŃSKIEGO 

dotyczący obsługi klientów Referatu Komunikacji w Jarocinie 

Osoby, które chcą dokonać pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (pojazdy nowe 

lub sprowadzone) lub przerejestrowania pojazdu (wcześniej zarejestrowanego na terytorium 

Polski) mogą umówić się na wizytę drogą telefoniczną  (nr tel. 62-747 19 88). 

Osoby, które chcą odebrać stały dowód rejestracyjny proszone są o przybycie z pozwoleniem 

czasowym do siedziby Referatu przy ul. Zacisznej 2a w Jarocinie. Przed wejściem 

na poczekalnię, w oznaczonym miejscu,  będą wydawane stałe dowody rejestracyjne. Osoby 

oczekujące  w kolejce proszone są o zachowanie stosownego dystansu. 

Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy 

przesyłać  drogą elektroniczną — platforma epuap.gov.pl lub wrzucić do urny umieszczonej 

w pobliżu wejścia do urzędu. 

Wymagany komplet dokumentów: 

 zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu 

 kopia umowy zakupu lub sprzedaży 

Dla skutecznej komunikacji, w przypadku ewentualnych braków w dokumentacji, prosimy 

o podanie kontaktu telefonicznego. 

Wszelkie sprawy związane z prawa jazdami będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym (nr tel. 62-7471986). 

Będą przyjmowane wnioski o: 

 wydanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę dokumentu, 

 przedłużenie prawa jazdy z uwagi na wpis kwalifikacji zawodowej, 

 przedłużenie prawa jazdy z uwagi na utratę ważności badania lekarskiego, 

 zwrot zatrzymanego prawa  jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej 

prędkości oraz będzie możliwy odbiór gotowych dokumentów również po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 

 wydanie profilu kandydata na kierowcę. 

 

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie www.powiat-

jarocinski.pl 

 

 

 

 

 

http://powiat-jarocinski.pl/
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Wykaz telefonów Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie czynne od PN do PT od 7.30 do 15.30 

 

Nazwa Wydziału Adres e-mail Numer telefonu 

Sekretariat  starostwo@powiat-jarocinski.pl 

 

(62) 747-24-31 

(62) 740-79-20 

FAX (62) 747-33-37 

Starosta – Lidia Czechak starosta@powiat-jarocinski.pl (62) 747-24-31 

Wicestarosta – Katarzyna Szymkowiak wicestarosta@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 747-24-31 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu – 

Mariusz Stolecki  

stolecki.mariusz@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-18 

Sekretarz Powiatu – Ireneusz Lamprecht sekretarz@powiat-jarocinski.pl 

lamprecht.ireneusz@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-28 

Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak  skarbnik@powiat-jarocinski.pl (62) 740-79-32 

Wydział Administracyjno – Inwestycyjny 

naczelnik Wydziału – Jan Bartczak  

bartczak.jan@powiat-jarocinski.pl 

 

(62) 740-79-57 

Wydział Administracyjno- Inwestycyjny 

Referat Budownictwa i Środowiska 

kierownik referatu – Włodzimierz Buchwald  

buchwald.wlodzimierz@powiat-

jarocinski.pl 

 

 

(62) 740-79-38 

Referat Komunikacji i Dróg  

kierownik Referatu - Grzegorz Warmuz 

warmuz.grzegorz@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 747-19-85 

Wydział Administracyjno - Inwestycyjny 

Referat Komunikacji i Dróg KD  

gł. specjalista ds. drogownictwa – Wiesław 

Ratajczak 

ratajczak.wieslaw@powiat-

jarocinski.pl 

 

 

(62) 740-79-56 

Wydział Administracyjno - Inwestycyjny 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa  

Kierownik  Ewa Gościniak  

gosciniak.ewa@powiat-

jarocinski.pl 

 

(62) 740-79-50 

 

Wydział Finansów   

główna księgowa – Teresa Fuczyło  

fuczyło.teresa@powiat-

jarocinski.pl 

 

 

(62) 740-79-36 

mailto:starosta@powiat-jarocinski.pl
mailto:wicestarosta@powiat-jarocinski.pl
mailto:wicestarosta@powiat-jarocinski.pl
mailto:stolecki.mariusz@powiat-jarocinski.pl
mailto:stolecki.mariusz@powiat-jarocinski.pl
mailto:sekretarz@powiat-jarocinski.pl
mailto:lamprecht.ireneusz@powiat-jarocinski.pl
mailto:lamprecht.ireneusz@powiat-jarocinski.pl
mailto:skarbnik@powiat-jarocinski.pl
mailto:bartczak.jan@powiat-jarocinski.pl
mailto:buchwald.wlodzimierz@powiat-jarocinski.pl
mailto:buchwald.wlodzimierz@powiat-jarocinski.pl
mailto:warmuz.grzegorz@powiat-jarocinski.pl
mailto:warmuz.grzegorz@powiat-jarocinski.pl
mailto:ratajczak.wieslaw@powiat-jarocinski.pl
mailto:ratajczak.wieslaw@powiat-jarocinski.pl
mailto:gosciniak.ewa@powiat-jarocinski.pl
mailto:gosciniak.ewa@powiat-jarocinski.pl
mailto:fuczyło.teresa@powiat-jarocinski.pl
mailto:fuczyło.teresa@powiat-jarocinski.pl


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 

główny specjalista ds. oświaty  - Karolina 

Kowańdy  

kowandy.karolina@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-42 

 

Naczelnik Wydziału Geodezji  

Geodeta Powiatowy – Krzysztof Sobczak  

sobczak.krzysztof@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-64 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej – ODGK 

kierownik - Jolanta Rożek  

rozek.jolanta@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-71 

Referat Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami - KGN 

kierownik - Joanna Nowakowska  

nowakowska.joanna@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-65 

POWIATOWY RZECZNIK PRAW 

KONSUMENTA - Hubert Olejniczak 

olejniczak.hubert@powiat-

jarocinski.pl 

 

(62) 740-79-45 

w każdą środę od 8.00 

do 16.00 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I 

MEDIACJA 

 

rejestracjanpp@powiat-

jarocinski.pl 

(62) 740-79-22 

(62) 747-15-96 w. 919 

791 446 455 

Czynne zgodnie  

z harmonogramem 

pracy punktów  NPP 
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