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We Włoszakowicach rozpoczęła funkcjonowanie filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie. Mieszkańcy mogą 
załatwić tam załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów.

Powiat leszczyński należy do 
najbardziej zmotoryzowanych. 
Na koniec 2021 r. zarejestrowa-
nych było ponad 70 tys. pojaz-
dów, czyli statystycznie 1,2 na 
każdego mieszkańca. Wśród po-
jazdów dominują auta osobo-
we, których jest 42,3 tys. Ponad-
to zarejestrowanych jest m.in. 
5,6 tys. pojazdów ciężarowych, 
2,6 tys. motocykli, 4,7 tys. ciągni-
ków rolniczych oraz 77  pojazdów 
zabytkowych.

Tak duża liczba pojazdów spra-
wia, że Wydział Komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego w Lesznie jest 
bardzo często odwiedzany przez 
mieszkańców. Każdego tygodnia 
pracownicy wydziału załatwiają 
kilkaset spraw związanych z reje-
stracjami pojazdów, czyli wyda-
waniem dowodów rejestracyjnych, 
zgłaszaniem kupna lub sprzeda-
ży pojazdu czy demontażu pojaz-
du. Rocznie wydawanych jest ok. 
13 tys. tablic rejestracyjnych. Dla 
usprawnienia pracy wydziału  spra-
wy załatwiane są po wcześniej-
szym zarejestrowaniu się miesz-
kańca na wizytę. 

W lutym br. wprowadzone zo-
stały dalsze ułatwienia w obsłudze. 
Dla mieszkańców gmin Włoszako-
wice i Wijewo, a także zachodniej 
części gminy Święciechowa uru-

chomiona została  we Włoszakowi-
cach filia Wydziału Komunikacji, 
dzięki czemu zwiększyła się do-
stępność do usług. Filia mieści się 
w siedzibie Urzędu Gminy Włosza-
kowice przy ul. Kurpińskiego 29. 
Biuro urządzono na parterze, z wej-
ściem po prawej stronie budynku. 

W filii we Włoszakowicach pro-
wadzone są jednak tylko sprawy 
związane z rejestracją pojazdów 
i wymianą dowodów rejestracyj-
nych. Jeśli procedura rejestracji po-

jazdu rozpocznie się we Włosza-
kowicach, nie będzie można do-
kończyć jej w Lesznie. Wydawa-
nie praw jazdy dla mieszkańców 

powiatu leszczyńskiego prowa-
dzone jest nadal wyłącznie w Wy-
dziale Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Lesznie. Płatność za 

usługę na miejscu jest możliwa wy-
łącznie za pomocą karty płatniczej. 
Można również dokonać płatności 
wcześniej przelewem. (JAC)

Rejestracja pojazdów także we Włoszakowicach

▲Oficjalne otwarcie filii Wydziału Komunikacji we Włoszakowicach. Fot. Amadeusz Apolinarski

Największa inwestycja, na którą 
zostanie złożony wniosek o dofinan-
sowanie, to przebudowa drogi powia-
towej Osieczna – Goniembice wraz z 
budową ścieżki rowerowej. Wartość 
robót budowlanych to ok. 15 mln zł. 
Przebudowa tego 3,7-kilometrowego 
odcinka jest elementem dużego pro-
jektu samorządu -  przebudowy drogi 
Lipno - Goniembice - Osieczna - Ło-
niewo - Dobramyśl - skrzyżowanie z 
drogą krajową nr 12. Trakt ten łączy 
trzy bardzo ważne drogi: wspomnia-
ną „12”, drogę wojewódzką nr 432 
w Osiecznej oraz drogę wojewódz-
ką nr 309 w Lipnie, która prowadzi 
do węzła na drodze ekspresowej S5. 

Drugi wniosek jest bardzo waż-
ny dla bezpieczeństwa rowerzy-
stów – to budowa wzdłuż drogi 
powiatowej 9-kilometrowej trasy 
rowerowej z Brenna do Włosza-
kowic. Na tym odcinku ruch sa-

mochodowy jest  bardzo duży, 
a jednocześnie trakt przebiega przez 
niezwykle atrakcyjny turystycznie 
obszar, co zachęca do wycieczek mi-
łośników dwóch kółek. Wartość pla-
nowanych robót budowlanych to pra-
wie 12 mln zł. 

Na ponad 5 mln zł z kolei osza-
cowano wartość trzeciego wniosku 
- przebudowy 2,5-kilometrowego od-
cinka drogi powiatowej z Wojnowic 
do granicy powiatów leszczyńskiego 
i kościańskiego. 

Blisko 5 mln zł ma natomiast kosz-
tować przebudowa 6,5 km drogi po-
wiatowej z Wijewa przez Potrzebowo 
do granic powiatów leszczyńskiego 
i wschowskiego. 

Piąty wniosek dotyczy przebudo-
wy 3,9 km drogi powiatowej Dąb-
cze - Tworzanice. W tym przypadku 
koszty oszacowano na ok. 2 mln zł. 
 (JAC)

Ambitne plany inwestycyjne

▲Najbardziej kosztownym zadaniem spośród pięciu, na które powiat będzie starał się o dofinansowanie, 
jest przebudowa drogi Osieczna-Goniembice.
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Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydział Komunikacji

Filia we Włoszakowicach 

Obsługa mieszkańców: 
Poniedziałki: godz. 8:00 – 15:30

Wtorki – piątki: godz. 7:30 – 15:00
Obsługa mieszkańców odby-

wa się po wcześniejszym umó-
wieniu terminu wizyty:

1) na stronie internetowej 
https://bezkolejki.eu/powiatleszczynski 

gdzie należy wybrać jako miejsce 
wizyty filię we Włoszakowicach

2) telefonicznie - w czwartki 
w godz. 7:30 - 9:00 pod numerem 

telefonu: 65 5252973

Fot. J. Kuik

W lutym 2022 roku powiat leszczyński złoży wnioski o dofinansowanie pięciu kolejnych inwestycji, szacowanych w sumie 
na około 40 mln zł. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych może wynieść nawet 
95 proc. wartości inwestycji.


