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Województwo Miasto Gmina Czy jest czynny? Informacje Dodatkowe

1 Dolnośląskie 09200 Sierpc Sierpc nie działa wcale nie rejestruje nie

2 86300 Grudziądz Grudziądz tak

3 87800 Włocławek Włocławek nie działa wcale nie rejestruje nie

4 86105 Świecie Świecie nie działa wcale nie rejestruje nie

5 87800 Włocławek Włocławek nie działa wcale nie

6 Lubelskie 23300 Janów Lubelski Janów Lubelski nie działa wcale nie rejestruje nie

7 Starostwo Świebodzin Lubuskie 66200 Świebodzin Świebodzin tak

8 Lubuskie 66200 Świebodzin Świebodzin nie działa wcale nie rejestruje nie Problemy jak wyżej. Wydział zamknięty.

9 Łódzkie 98100 Łask Łask nie rejestruje nie

10 Łódzkie 96200 Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka nie

11 Starostwo Powiatowe Łódzkie 98100 Łask Łask nie rejestruje tak

Lp.
Nazwa Wydziału 

Komunikacji
Kod 

pocztowy
Czy 

rejestruje?

Czy wydaje 
dowody 
stałe?

Starostwo Powiatowe W 
Sierpcu

Brak możliwości odbioru twardego dowodu co 
skutkuje brakiem możliwości sprzedaży

Starostwo Powiatowe 
Grudziadz – Wydział 

Komunikacji
Kujawsko-Pomorskie działa z 

ograniczeniami
rejestruje 
wszystkie

W naszym wydziale należy wypełnić dokumenty 
załączyć wszystko co potrzebne do rejestracji i 

wszystkie oryginały wkładamy do koperty. Wrzucamy 
do kartonu w przedsionku do którego każdy ma 
dostęp i na dobrą sprawę może wejść i wyjąć te 

koperty ponieważ nikt tego nie pilnuje non stop.Pani 
przyszla po czasie za szyba przez mikrofon 
poinformowała ,że raz w tygodniu wyjmuje 

dokumenty (piatek) i będą dzwonić.pocieszyla że kary 
za opóźnienia nie będzie. Do urzędu brak wstępu tylko 

w stworzonym szklanym pomieszczeniu na wejściu. 
Taka klitka z wszystkimi drukami do wypełnienia i 

kartonem na dokumenty.

Um Wydział Komunikacji 
We Włocławku Kujawsko-Pomorskie

Brak możliwości odbioru stałych dowodów 
rejestracyjnych co uniemożliwia sprzedaż 

zarejestrowanych pojazdów. Brak możliwości 
zarejestrowania aut sprowadzonych w związku z tym 

klienci nie chcą kupować takich aut.

Wydzial Komunikacji 
Świecie Kujawsko-Pomorskie

Jestem osobą niepełnosprawna. Kupiłem auto z 
automatyczną skrzynią biegów żeby w miarę 

normalnie funkcjonować ale okazuje się że nie mogę 
go zarejestrować.

Wydział Komunikacji 
Urzędu Miasta Włocławek

Kujawsko-Pomorskie rejestruje 
tylko nowe

Wysłałem pocztą wszystkie dokumenty. Jednak 
uzyskałem informację od urzędnika że priorytetowo 

są rejestrowane nowe samochody a używane nie 
widomo kiedy będą.

Wydział Komunikacji, 
Transportu I Dróg W 
Janowie Lubelskim

Brak możliwości rejestracji pojazdu, brak możliwości 
odbioru twardego dowodu/karty pojazdu

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydzial komunikacji jest zamknięty , wszystkie sprawy 
są załatwiane pocztą .

Starostwo Powiatowe 
Świebodzin

Starostwo Powiatowe 
Łask

działa z 
ograniczeniami

Witam wydział komunikacji rejestruje w nagłych 
przypadkach .Jaki to jest nagły przypadek nie 

potrafiono wytłumaczyć

Starostwo Powiatowe 
Rawa Mazowiecka

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Nie mogę zarejestrować samochodów sprowadzonych 
i w związku z tym odzyskania podatku BPM z Holandii.

działa z 
ograniczeniami

WYPEŁNIŁEM PONIEWAŻ POPROSIŁEŚ , PROBLEMEM 
JEST TYLKO BRAK KLIENTÓW,POZDRAWIAM
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12 Łódzkie 91433 Łódź Łódź tak

13 Starostwo Powiatowe Łódzkie 99300 Kutno Kutno tak

14 Łódzkie 97225 Ujazd Ujazd nie działa wcale nie rejestruje nie

15 Łódzkie 26300 Opoczno Opoczno nie działa wcale nie rejestruje nie

16 Małopolskie 32090 Słomniki Słomniki nie rejestruje nie

17 Małopolskie 31541 Kraków Kraków nie

18 Małopolskie 33100 Tarnów Tarnów nie

19 Małopolskie 32500 Chrzanów Chrzanów tak

20 Małopolskie 32500 Chrzanów Chrzanów nie działa wcale nie rejestruje nie

21 Limanowa Małopolskie 34730 Mszana Dolna Mszana Dolna nie działa wcale nie rejestruje nie

Wydział Praw Jazdy I 
Rejestracji Pojazdów W 

Łodzi

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Wydział rejestruje tylko nowe pojazdy. Samochody 
używane w ogóle nie są rejestrowane co bardzo 

utrudnia moją działalność

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Witam. Przed wydziałem postawiony jest karton z 
opisem rejestracja. Jak się okazuje można tam 
wrzucać wszystkie dokukenty. Od prawa jazdy, 

wniosek rejestracyjny czy miękki dowód. Ale trzeba 
się samemu domyśleć ponieważ Pani pilnujaca nie 

zawsze jest na posterunku i nie zawsze ma chęć 
udzielenia informacji

Starostwo Powiatowe W 
Tomaszowie 

Mazowieckim
Brak mozliwosci zarejestrowania pojazdu

Starostwo Powiatowe W 
Opocznie

Starostwo Powiatowe W 
Krakowie Filia Węgrzce

działa z 
ograniczeniami

Nie można odebrać twardego dowodu.
Nie można zarejestrować samochodów 

sprowadzonych. Powoduje to brak możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

sprzedaży pojazdów.

Wydział Ewidencji 
Pojazdów I Kierowców W 

Krakowie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Z inf telefonicznej: wydział działa z ograniczeniami, 
rejestrują używane pojazdy na zasadzie wsadzenia kpl 

oryginalnych dokumentów do skrzynek 
umieszczonych przed poszczególnymi wydziałami 

komunikacji, brak możliwości obsługi bezpośredniej, 
bliżej nieokreślony czas oczekiwania na załatwienie 
sprawy urzędowej. W moim konkretnym przypadku 

problem z uruchomieniem leasingu.

Starostwo Powiatowe W 
Tarnowie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Aby zrejestrowc samochód sprowadzony mam wysłac 
pocztą Polską wszystkie oryginalne dokumenty wraz 

wypelnionymi wnioskami. A jak poczta zgubi 
dokumenty? Bardziej korzystne było by skrzynka w 
urzędzie gdzie mogłabym dostarczyć dokumenty.

Starostwo Powiatowe W 
Chrzanowie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Niekatualne – rozwiązali właśnie problem przez urnę 
do kótrej wrzuca się dokumnety. Dokumenty wysyłają 
pocztą na adres wskazany przy składaniu rejestracji.

Starostwo Powiatowe E 
Chrzanowie

Problem jest z odbiorem stałego dowodu 
rejestracyjnego, samochód stoi brak możliwości 

sprzedaży!

Brak rejestracji pojazdow
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22 Małopolskie 32500 Chrzanów Chrzanów nie działa wcale nie rejestruje nie

23 Małopolskie 32340 Wolbrom Wolbrom nie działa wcale nie rejestruje nie

24 Małopolskie 32065 Krzeszowice Krzeszowice nie działa wcale nie

 Mazowieckie 05200 nie rejestruje nie

26 Mazowieckie 06400 Ciechanów Ciechanów nie rejestruje nie Brak możliwości rejestracji pojazdów

27 W Grójec Mazowieckie 05600 Grójec Grójec nie

28 Mazowieckie 02900 Warszawa Wilanów nie

29 Mazowieckie 5120 Legionowo Legionowo tak

Starostwo Powiatowe W 
Chrzanowie

Brak rejestracji pojazdów. Urząd zamknięty dla firm i 
osób.

Przyjmują tylko pilne pisma na dziennik podawczy.
Mogą użyć umawiania firmy przez internet na 

konkretne godziny lub zrobić urnę na dokumenty i 
informować o odbiorze tablic po zarejestrowaniu 

pojazdu.

Wydział Oomunikacji W 
Wolbromiu

Wydział Komunikacji W 
Krakowie Filia W 
Krzeszowicach

rejestruje 
tylko nowe

Brak możliwości rejestracji pojazdów, brak możliwości 
odebrania twardego dowodu, brak możliwości 

uzyskania

Wydział Komunikacji 
Wołomin Filia W 

Radzyminie
Wolomin Wolomin

działa z 
ograniczeniami

Brak możliwości odebrania stałego dowodu 
rejestracyjnego, a co za tym idzie brak możliwości 

sprzedaży samochodu, który jest towarem 
handlowym.

Wydział Komunikacji W 
Ciechanowie

działa z 
ograniczeniami

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Wydział komunikacji nie rejestruje pojazdów 
sprowadzonych z zagranicy a zbycie i nabycie zgłasza 

się robiąc skany dokumentów i wniosku i wysyła się na 
e-mail z tego co wiem rejestrują tylko nowe 

samochody

Warszawa Dzielnica 
Wilanów

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Rejestruje nowe i po wielkich bataliach używane, 
wyrejestrowane w kraju pochodzenia. Nie wydaje 

nikomu twardych dowodów.

Starostwo Powiatowe W 
Legionowie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

rejestruje nowe i sprowadzone z UE ciągle strasząc 
karami.

WK obsługiwany jest przez jedną/dwie osoby, jest 10 
numerków dziennie, które kończą sie kilka minut po 

8.00 rano, bo ludzie stoją pod drzwiami od wczesnego 
ranka.

(tak było tydzień temu, gdy rejestrowałem auta. 
Żadnych nowych komunikatów na stronie do dziś nie 

ma)
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30 Mazowieckie 9100 Płońsk Płońsk tak

31 Mazowieckie 05800 Pruszków Pruszków nie działa wcale nie rejestruje nie

32 Mazowieckie 07100 Węgrów Węgrów nie działa wcale nie rejestruje nie

33 Mazowieckie 26400 Przysucha Przysucha nie działa wcale nie rejestruje nie

34 Mazowieckie 05190 Nasielsk Nasielsk nie działa wcale nie rejestruje nie

35 Mazowieckie 5500 Piaseczno Piaseczno nie działa wcale nie rejestruje nie

Wydział Komunikacji I 
Transportu 

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Ograniczenie pracy wydziału komunikacji polega na 
rejestracji aut oraz odbiór stałych dowodów tylko za 
pośrednictwem korespondencji pocztowej, co wiąże 

się z bardzo wydłużonym terminem rejestracji. Termin 
taki z informacji uzyskanych po kontakcie 

telefonicznym z wydziałem może sięgać nawet około 
4 – ech tygodni (wysłanie dokumentów, rozpatrzenie 

w terminie 14 dni, odesłanie druczków do opłaty, 
wysłanie skanów potwierdzenia opłat, 14 dni 

oczekiwanie na dokumenty rejestracyjne) a to z kolei 
wiąże się z zamrożonymi autami na placu, gdyż bez 
stałego dowodu auta nie można sprzedać, ponad to 

ubezpieczenia na autach zarejestrowanych w związku 
z nie ważnymi dowodami a biorąc pod uwagę ogólne 

warunki ubezpieczeń są nie ważne.
Kolejny problem to klienci, którzy skoro nie mogą auta 

przerejestrować, czyli nie mogą się autem 
sprowadzonym do kraju poruszać, nie widzą sensu 

jego kupowania.

Starostwo Powiatowe W 
Pruszkowie

witam nie mogę odebrać twardych dowodów,pomimo 
ze dowody sa juz wydrukowane i sa w wydziale 

komunikacji,po telefonie wykonanym do wydziału 
komunikacji poinformowano mnie ze nie wydaja 

twardych dowodów do odwołania

Wydział Komunikacji W 
Węgrowie

Nie mogę uruchomić kredytu.
Mam do odbioru twarde dowody, bez których nie 

mogę sprzedać pojazdów, które są już zadatkowane.

Wydział Komunikacji W 
Przysusze

Wydział komunikacji odmówił przyjęcia mnie oraz 
odmówił rejestracji do dnia conajmniej 14.04.20

Nowy Dwór Mazowiecki 
Filia Nasielsk Jest zamknięty przez koronawirusa

Wydział Komunikacji I 
Transportu Starostwa 

Powiatowego W 
Piasecznie

Rejestracja pojazdów całkowicie nie działa a ludzie 
przez to nie chcą kupić auta ponieważ nie mogą go 

zarejestrować tak jak mój komis i moich wielu 
kolegów mamy tylko auta z zagranicy którymi nie 
można jeździć jak się nie zarejestruje. Zatrzymane 

pieniądze w innych krajach do momentu 
zarejestrowania. Ludzie się boją jeździć komunikacja a 

przecież nie kupia sobie pierwszego lepszego auta 
tylko chcą ten konkretny egzemplarz
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36 Mazowieckie 7300 nie działa wcale nie rejestruje tak

37 Opolskie 47260 Polska Cerekiew Polska Cerekiew działa normalnie nie

38 Podkarpackie 39300 Mielec Mielec tak

39 Podkarpackie 35064 Rzeszów Rzeszów tak

40 Podkarpackie 37500 Jarosław Jarosław nie działa wcale nie rejestruje nie

41 Urząd Miejski W Łomży Podlaskie 18400 Łomża Łomża nie

42 Lębork Pomorskie 84300 Lębork Lębork nie działa wcale nie rejestruje nie

43 Pomorskie 83200 Starogard Gdański Starogard Gdański nie działa wcale nie rejestruje nie

44 Pomorskie 83200 Starogard Gdański nie działa wcale nie rejestruje nie

Wydział Komunikacji W 
Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów 
Mazowiecka

Ostrów 
Mazowiecka 

Gmina Miejska

Od 1,5 tygodnia nie mogę się dodzwonić w celu 
umówienia rejestracji aut którym zbliża się okres 30 

dni od opłacenia akcyzy . Wydział zamknięty oraz brak 
informacji na temat w jaki sposób można załatwić 

takie sprawy. Jedynie dostałem 2 kary za spóźnienie 
się z rejestracja w wysokości 500 zł za jedno auto.

Wydział Komunikacji 
Racibórz

rejestruje 
tylko nowe

Klient nawet jak samochód kupi brak możliwości 
zarejestrowania. Mam problem z wydziałem 

komunikacji w Raciborzu kod pocztowy 47200 
ponieważ sprzedałem samochód który bank ma ten 

zakup sfinansować. Klient zakupił samochód 
dokładnie 13.03.2020 do tej pory samochodu nie 
mógł zarejestrować ponieważ tamtejszy wydział 

komunikacji nie rejestruje samochodów używanych. A 
do póki samochód nie zostanie zarejestrowany bank 

nie może mi pieniędzy przelać. 

Starostwo Powiatowie 
Mielec

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydział Komunikacji 
Miasta Rzeszowa

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydział Komunikacji w Rzeszowie o dziwo zawiesił 
kary za brak rejestracji w terminie 30 dniowym. 

Samochody można rejestrować przez e-puap bądź 
umówić się indywidualnie na rejestrację jeżeli jest to 

pilna sprawa.

Wydział Komunikacji W 
Jarosławiu

Od dwóch tygodni wk jest zamknięty i w rozmowach 
telefonicznych odmawia rejestracji pojazdów.

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Wydział nie rejestruję używanych samochodów, przez 
taka sytuacje klienci nie kupują ode mnie 

samochodów którymi chcieli by poruszać się w czasie 
epidemia do pracy za miast ryzykować jadę 

komunikacji. Nikt nawet nie pomyśli żeby kupić auto 
sprowadzone ponieważ nie ma szans go zarejestrować

Brak możliwości odbioru twardego dowodu 
uniemożliwia jego sprzedaż.

Wydział Komunikacji W 
Starogard Gdański

Mam problem zarejestrować auta i w związku z tym 
nie mogę auta sprzedać bo klienci chcą tylko kupować 

zarejestrowane auta bo nie mogą innych 
zarejestrować. Nie mogę też sprzedać auta na 

tymczasowym dowodzie rejestracyjnym bo to nie 
zgodne z prawem A stałego dowodu nie mogę 

odebrać

Wydział Komunikacji 
Starogard Gdański

Starogard Gdanski

Konkretnym problemem jest brak możliwości 
rejestracji samochodu oraz brak możliwości odebrania 
twardych dowodów , co skutkuje brakiem możliwości 

sprzedaży samochodów
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45 Pomorskie 76200 Słupsk Słupsk nie działa wcale nie

46 Pomorskie 83200 Starogard Gdański Starogard Gdański nie działa wcale nie

47 Śląskie 43300 Bielsko-Biała nie rejestruje nie

48 Śląskie 43600 Jaworzno Jaworzno nie

49 Śląskie 42200 Częstochowa Częstochowa nie

50 Śląskie 42500 Będzin Będzin nie

51 Śląskie 42600 Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry nie rejestruje tak

52 Śląskie 42400 Zawiercie Zawiercie tak

53 Śląskie 41300 Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza tak Twarde dowody wysyłane są pocztą na wniosek.

Wydział Komunikacji W 
Słupsku

rejestruje 
tylko nowe

BRAK MOZLIWOŚCI SPRZEDAŻY AUT W KREDYCIE 
(ZWROT ZALICZKI), BRAK MOZLIWOSCI REJESTRACJI W 

OGÓLE AUTA UŻYWANEGO I SPROWADZONEGO Z 
ZAGRANICY, HAMSTWO I BUTA URZĘDNICZA SIEGA 

ZENITU, PISZE SIE O NICH W GAZECIE, PETENCI NISZĄ 
AUTOMAT DO WYDAWANIA NUMERKÓW, W 

SŁUPSKU ZOSTAŁ NAZWANY LOSOMATEM, BO 
KIEROWNIK REJESTRUJE AUTA WYBRAŃCĄ, ŻAL I 

SMUTEK.

Starogard Gdanski rejestruje 
tylko nowe

Wydział Komunikacji 
Bielsko-Biała

Bielsko-Biala działa z 
ograniczeniami

Wydział Komunikacji w sprawie odbioru dokumentów 
uprawniających do kierowania pojazdami (dotyczy to 

tylko kierowców zawodowych oraz kierowców, 
którym kończy się ważność zezwoleń na prowadzenie 

pojazdów uprzywilejowanych).
Tylko tyle można załatwić , nie rejestrują żadnych 

pojazdów

Wydział Komunikacji 
Jaworzno

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Witam. Chce zarejestrować samochód sprowadzony. 
Wiele osób jest zainteresowana samochodem, ale 

takim którym będą mogli wrócić na kołach i przez to 
samochód stoi. Wydział Komunikacji nie chce 

zarejestrować samochodu używanego. Nowe pojazdy 
rejestrują normalnie. Jeżeli chodzi o kwestie 

"twardych" dowodów, to urzędnicy każą jeździć bez 
dowodu, bo przecież nie trzeba ich mieć przy sobie. 

Pozdrawiam

Urząd Miasta 
Częstochowa

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Brak możliwości odbioru stałego dow.rej.
Brak możliwości rejestracji

Klienci nie chcą kupić samochodu w obawie że go nie 
zarejestruja

Wydział Komunikacji W 
Będzinie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Nie ma opcji odbioru twardego dowodu. Samochód 
zarejestrowany zgodnie z przepisem o konieczności 

rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od daty 
sprowadzenia. Listownie nie ma również możliwości 

załatwienia sprawy. Samochód „zablokowany” do 
sprzedaży. Telefonicznie poinformowano mnie, że nie 

ma możliwości załatwienia tematu do odwołania.

Wydział Komunikacji – 
Starostwo Powiatowe W 

Tarnowskich Górach

działa z 
ograniczeniami

Brak kontaktu z wydziałem, nie odbierają telefonu, nie 
odpisują na maile. Pani w sekretariacie twierdzi ze 

praca jest w ograniczonym zespole Ale co to znaczy 
nie wiem

Wydział Komunikacji W 
Zawierciu

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydział Komunikacji działa ograniczono. Na 
rejestrację czeka się około 7dni. Dowód rejestracyjny 
tzw. Twardy tylko za pośrednictwem poczty. Też to 

trwa około 7dni.

Wk Dąbrowa Górnicza działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie
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54 Śląskie 43430 Cieszyn Cieszyn nie działa wcale nie rejestruje nie

55 Śląskie 41902 Bytom Bytom nie działa wcale nie rejestruje nie

56 Świętokrzyskie 28100 nie działa wcale nie rejestruje nie

57 Świętokrzyskie 27200 Starachowice Starachowice nie działa wcale nie rejestruje nie Brak możliwości rejestracji . wydział nie czynny

58 82300 Elbląg Elbląg tak

59 12100 Szczytno Szczytno nie działa wcale nie

60 Ostrów Wielkopolski Wielkopolskie 63405 nie rejestruje nie

61 Wielkopolskie 61694 nie rejestruje nie Nie mogę odebrać stałego dowodu od auta

62 Wielkopolskie 63200 Jarocin Jarocin nie

63 Wielkopolskie 64500 Szamotuły Szamotuły nie

64 Wielkopolskie 62800 Kalisz Kalisz tak Rejestrują 5 sztuk dziennie

65 Wielkopolskie 63800 nie działa wcale nie rejestruje nie

Starostwo Powiatowe W 
Cieszynie

WK jest absolutnie zamknięty dla stron. Ludzie przez 
to nie kupują samochodów

Wydział Komunikacji W 
Bytomiu

Brak możliwości zarejestrowania samochodów i 
odbioru dowodów rejestracyjnych, brak możliwości 

przedłużenia ważności tymczasowych dowodów, brak 
możliwości sprzedaży samochodu na tymczasowym 

dowodzie.

Starostwo Powiatowe W 
Busku Zdroju Busko Zdrój Busko

Brak możliwości zarejestrowania pojazdu przezemnie i 
moich klientów którzy kupili auto

Brak mozliwości odbioru twardego dowodu a co za 
tym idzie nie mogę sprzedać auta

Starostwo Powiatowe W 
Starachowicach

Starostwo Powiatowe 
Elbląg Warmińsko-Mazurskie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Nie ma problemu trwa to dłużej około 10 dni ,trzeba 
wysłać pocztą lub wrzucić do skrzyni która jest przy 

okienku rejestracji

Starostwo Powiatowe W 
Szczytnie Warmińsko-Mazurskie

rejestruje 
tylko nowe

-Sprzedawanie aut spadło do zera, ponieważ ludzie 
nie kupują bo nie mogą poruszać się świeżo 

sprowadzonym autem, które jest niezarejestrowane. 
Również nie mogę sprzedać samochodu na miękkim 

dowodzie, ponieważ jest kara.
-nie mogę starać się o zwrot z Holandii ponieważ nie 

mam wydanego dowodu.
-ryzyko jazdy autem na nieważnym dowodzie, przy 

kolizji ubezpieczalnia się wypnie, to samo z AC(tu już 
bardziej prywatnie).

Ostrów 
Wielkopolski

Ostrów 
Wielkopolski

działa z 
ograniczeniami

Wydział pracuje jak chce. Dokładnie caly wydzial 
spraw spllecznych Ustalili sobie listę spraw które 
ewentualnie mozna załatwić po wczesniejszym 

umowieniu.
Niema mozliwosci zarejestrowania zadnego pojazdu.

Urząd Poznan Gronowa Poznan Poznan
działa z 

ograniczeniami

Starostwo Powiatowe 
Jarocin Wk

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Brak możliwości odbioru tzw dowodu twardego
Brak zgłoszenia sprzedaży

Wydział Komunikacji 
Szamotuły

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Problem jest taki że nie pozwalają rejestrować aut 
firmą profesjonalnie się tym zajmujących w imieniu 

klienta. Według mnie było by sprawniej i bezpieczniej 
jak zrobi to jedna osoba niż wielu klientów WK.

Kaliski Wydział 
Komunikacji

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydzial Komunikacji W 
Gostyniu

Gostyn Gostyn
Nie mogę Odebrać stałych dowodów rejestracyjnych.
Klienci boja się kupować auta bo nie wiadomo kiedy je 

zarejestrują.
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66 Zachodniopomorskie 72100 Goleniów Goleniów nie rejestruje nie

67 Zachodniopomorskie 73110 Stargard Stargard nie rejestruje tak

68 Zachodniopomorskie 75900 Koszalin Koszalin tak

69 Zachodniopomorskie 74100 Gryfino Gryfino tak

70 Zachodniopomorskie 72005 Przecław nie działa wcale nie rejestruje nie Brak możliwości zarejestrowania aut z importu.

 - WK, które rejestrują wszystkie pojazdy
 - WK, które rejestrują tylko nowe pojazdy
 - WK, które nie rejestrują żadnych pojazdów

Wydział Komunikacji W 
Goleniowie

działa z 
ograniczeniami

Towar w postaci aut osobowych i dostawczych który 
posiadam na tą chwilę sprowadzonych z Niemiec nie 

mogę sprzedać ponieważ wydział komunikacji nie 
rejestruje aut,po drugie nie sprowadzam następnych 
aut ponieważ i tak ich nie sprzedam bo klient który je 

kupi to i tak nie zarejestruje pojazdu i koło się 
zamyka.posiadam też auta na sprzedaż 

zarejestrowane w Polsce i mogłem jedno sprzedać ale 
klient chciał kupić je w kredycie,a warunkiem 

uruchomienia kredytu jest rejestracja pojazdu w 
wydziale komunikacji więc transakcja nie doszła do 

skutku.

Starostwo Powiatowe 
Stargard

działa z 
ograniczeniami

Od Paru dni klienci chodzą do SP bo nabyli pojazd i 
biorąc dzisiejszy dzień pod uwagę to już 3 cię 

podejście.

Wydział Komunikacji 
Starostwo Powiatowe 

Koszalin

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
tylko nowe

Wydziały komunikacji w Koszalinie i w powiecie 
Koszalin nie rejestrują pojazdów używanych 

zarejestrowanych w Polsce. Mając cały plac takich 
pojazdów nie mogę ich sprzedać w finansowaniu 

leasingowym i kredytowym. Na tą chwilę pojazdy na 
ponad 250 000 zł "wiszą w zawieszeniu". Leasingi 
próbują rejestrować w innych miastach z marnym 

skutkiem.

Wydzial Komunimacji W 
Gryfinie

działa z 
ograniczeniami

rejestruje 
wszystkie

Wydzial ograniczyl bezposredni kontakt. Dokumenty 
mozna wrzucac do urny. Rejestracja trwa kilka dni. 

Niby wszystko funkcjonuje, ale to cale zamieszanie z 
rejesteacją i czekanie na dowod staly bardzo utrudnia 
dzialalnosc. Powinno byc zwolnienie z tego obowiazku 

legalnie dzialajacych firm zajmujacych sie sprzedażą 
pojazdow.

Wydział Komunikacji 
Police Filia Przeclaw

Kolbaskowo


	Arkusz3

