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POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI
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Wizytę w Wydziale Komunika-
cji Starostwa Powiatowego w Lesz-
nie poprzedza rezerwacja jej terminu. 
Można to zrobić internetowo pod ad-
resem: https://bezkolejki.eu/powiat-
leszczynski. Telefoniczna rezerwacja 
terminów odbywa się natomiast w śro-
dy (na kolejny tydzień) pod nr tel. 65 
529 68 20 - do wyczerpania miejsc 
na liście. 

Każdego miesiąca w starostwie re-
jestrowanych i przerejestrowywanych 
pojazdów, a także wymienianych do-
wodów rejestracyjnych, jest blisko ty-
siąc. Od dwóch lat kierowcy nie mu-
szą okazywać dowodów rejestracyj-
nych podczas policyjnej kontroli, gdyż 
dane pojazdu zapisane są w Central-
nej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

(CEPiK). Dlatego wielu zwleka z od-
biorem ze starostwa nowo wystawio-
nych dokumentów. 

- W wydziale czeka na odbiór po-
nad 1200 dowodów rejestracyjnych - 
wylicza naczelnik Szudra. - Wielu wła-
ścicieli pojazdów być może w ogóle za-
pomniało o konieczności odbioru. Do-
wód rejestracyjny jest jednak potrzeb-
ny przy okresowym przeglądzie tech-
nicznym samochodu lub zagranicznym 
wyjeździe. W takich sytuacjach kierow-
cy mogą mieć dodatkowy stres, ponie-
waż odbiór nie jest możliwy od ręki 
i trzeba zarezerwować termin wizyty.  

Wybierając się po odbiór dowodu 
rejestracyjnego należy zabrać ze sobą 
pozwolenie czasowe (tzw. miękki do-
wód) oraz kartę pojazdu. W przypad-

ku, kiedy pojazd posiada dwóch lub 
więcej współwłaścicieli, to tylu musi 
odebrać dowód. Brak obecności oso-
bistej może zastąpić pełnomocnictwo 
do odbioru. W przypadku bliskiego 
pokrewieństwa jest ono bezpłatne, 
natomiast osoby obce dokonują opła-
ty w kwocie 17 zł. Od 13 stycznia br. 
do odwołania w wydziale można do-
konywać płatności wyłącznie kartą 
płatniczą. 

Mieszkańcy zbywający lub naby-
wający pojazd powinni pamiętać, że 
z dniem 1 stycznia 2021 roku ponow-
nie obowiązuje 30-dniowy termin na 
złożenie wniosku o zbyciu lub nabyciu 
pojazdu. Z uwagi na pandemię przez 
kilka miesięcy ubiegłego roku obowią-
zywał termin 180-dniowy.

Aby dokonać zbycia pojazdu na-
leży złożyć wniosek wraz z orygi-
nałem umowy lub faktury. Można 
to zrobić osobiście podczas wizy-
ty w Wydziale Komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego w Lesznie, 
ale można skorzystać także z innej 
możliwości. 

- Wystarczy udostępniony na na-
szej stronie w internecie wniosek wy-
drukować i wypełnić, a następnie nam 
go dostarczyć wraz z oryginałem umo-
wy kupna/sprzedaży - wyjaśnia Eu-
zebiusz Szudra. - Można skorzystać 
z przesyłki pocztowej, skrzynki podaw-
czej w siedzibie starostwa lub elektro-
nicznej platformy teleinformatycznej 
ePUAP. Po dokonaniu czynności ory-
ginał umowy odeślemy pocztą.  (JAC)

Dowody rejestracyjne
czekają na odbiór

Fot. J.Kuik
Naczelnik Euzebiusz Szudra 
prezentuje jedną z kilku skrzynek 
z nieodebranymi dowodami reje-
stracyjnymi.

W 2020 r. do Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Lesznie zgłoszono 
1373 wnioski o pozwolenie na bu-
dowę, o cztery więcej niż rok wcze-
śniej i jest to największa liczba w hi-
storii powiatu. Do końca roku wyda-
no 1074 pozwolenia, w tym 467 na 
budowę domów jednorodzinnych.

Boom inwestycyjny i wzrost licz-
by mieszkańców powiatu od lat są ze 
sobą skorelowane. W minionej de-
kadzie przybyło prawie pięć tysię-
cy osób. Na koniec 2020 r. było ich 
57.234. Szczególnie dużo nowych 
budynków jednorodzinnych powsta-
je w miejscowościach powiatu lesz-
czyńskiego położonych blisko gra-
nic administracyjnych Leszna, czy-
li m.in. w Wilkowicach, Mórkowie, 
Święciechowie, Henrykowie, Dąb-
czu, Gronówku. Atrakcyjnymi miej-
scowościami dla przyszłych miesz-
kańców są też miasteczka Rydzyna 
i Osieczna. 

W przygotowywaniu dokumenta-
cji inwestorskiej niezbędne są mapy 
geodezyjne. Od kilku lat trwa ich 
cyfryzacja, która biorąc pod uwagę 
mapy zasadnicze objęła już 68 proc. 
powierzchni powiatu leszczyńskie-
go. W kolejnych latach ten wskaź-
nik będzie się zwiększał.

- Do tej pory mapy cyfrowe 
obejmują w całości gminy Krze-
mieniewo, Lipno i Osieczna - wy-
jaśnia geodeta powiatowy Piotr 
Mańkowski. - W tym roku planu-
jemy dokończyć cyfryzację mapy 
gminy Święciechowa oraz wyko-
nać kolejną część mapy gminy 
Włoszakowice. W 2022 r. dokoń-
czymy prace w gminach Rydzy-
na i Włoszakowice oraz wykona-
my mapy dla całej gminy Wijewo. 
Wówczas to już 100 proc. terenu 
powiatu leszczyńskiego będzie po-
siadało cyfrowe odpowiedniki map 
analogowych. 

Największą zaletą map cyfro-
wych jest łatwość ich aktualizacji, 
wysoka jakość oraz możliwość na-
tychmiastowej publikacji w trybie 
online. W przeciwieństwie do mapy 
analogowej, mapa cyfrowa umożli-
wia uzyskanie dowolnej skali.

Ze zdigitalizowanych zasobów geo-
dezyjnych powiatu leszczyńskiego ko-
rzystać można na stronie internetowej 

https://leszczynski.webewid.pl 
Swoje portale mają tam geode-

ci, interesanci, komornicy i rze-
czoznawcy, dzięki temu wiele 
spraw z wykorzystaniem zasobów 
geodezyjnych mogą załatwić przez 
Internet. W zakładce „portal ma-

Powiat w intensywnej rozbudowie

Mieszkańcy Święciechowy chyba nie mają problemu z rozpoznaniem tej części swojej miejscowości. Posługując się 
myszką komputera można łatwo przemieszczać się po mapie i zmieniać skalę dowolnego fragmentu. W ten sposób moż-
na się dowiedzieć na przykład, czy dana działka ma doprowadzone media lub czy doprowadzenie jest już zaplanowane.

Ponad 1200 nieodebranych dowodów rejestracyjnych znajduje się w Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Lesznie. Urzędnicy proszą właścicieli o ich odbiór.

W 2020 r. w powiecie leszczyńskim wydano 467 po-
zwoleń na budowę domów jednorodzinnych, a łącz-
nie z innymi budynkami - aż 1074. Proces przygo-
towywania dokumentacji inwestycyjnej przyspie-
sza obejmująca już 68 proc. powierzchni powiatu 
mapa cyfrowa.

powy” bez konieczności rejestra-
cji każdy może obejrzeć dowolny 
fragment mapy powiatu leszczyń-
skiego, który posiada już swoją cy-
frową formę.

W łatwy sposób można zapisać 
plik z wybranym fragmentem mapy 
lub go wydrukować. Taki wydruk 

ma jednak tylko wartość poglądo-
wą, dlatego dla celów przygotowa-
nia dokumentacji trzeba zamówić 
mapę w Wydziale Geodezji, Karto-
grafii, Katastru i Gospodarki Nieru-
chomościami Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie lub w firmie wykonu-
jącej prace geodezyjne.

Większość prac związanych 
z tworzeniem map cyfrowych w po-
wiecie leszczyńskim możliwa jest 
dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Unii Europejskiej w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 (JAC)


