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Województwo Miasto Wydział Komunikacji - opis działania

1 Dolnośląskie 59-700 Bolesławiec 0 7

2 Dolnośląskie 55-003 Jeszkowice 1 14

3 Dolnośląskie 59-300 Lubin 1 14

4 Dolnośląskie 59-300 Lubin 1 20

5 Dolnośląskie 58-150 Strzegom 1 14

6 Dolnośląskie 55-100 Trzebnica 1 8

7 Dolnośląskie 59-940 Węgliniec 1 10

8 Dolnośląskie 41-800 Zabrze 1 20

9 Dolnośląskie 57-220 3 0

10 Dolnośląskie 97-400 Bełchatów 7 14

Lp
Kod 

pocztowy
Kolejka 

dni

Na dowód 
rejestracyjny 
czeka się dni

W bolesławcu rejestracja przebiega w zasadzie normalnie, nie trzeba się umawiać. Jedynie wszyscy stoją na dworze i ochroniarz 
zaprasza do środka. Na twardy dowód czeka się około 7dni roboczych.

Starostwo powiatowe Wrocław. Żeby dostać numerek na rejestracji trzeba ustawić się w kolejce przed godziną 5 rano. O godzinie 7.15 
kiedy wydział zostaje otwarty numerków już jest brak. Rejestracji tylko jednego auta na osobę. Twardy Dowód rejestracyjny wydawany 
po ok. 2 tygodniach.
Https://www.powiatwroclawski.pl/wydzial-komunikacji.html

Nasz wk w Lubinie funkcjonuje normalnie. Są ograniczenia do 100 numerków. Czasami jest czarno w wydziale. Funkcjonuje również 
zapisywanie elektronicznie, ale zapisać się graniczy z cudem.
Sami pracownicy wypowiadają się, że obecną sytuację mają ogrom pracy. Dla mnie decyzja w tym zakresie całkowicie bez sensu. 
Później 2 tygodnie czekanie na dokumenty i kolejna wizyta w urzędzie.

Lubin funkcjonuje całkiem dobrze. Wystarczy przyjść np. przed 7:00 i auto zarejestrujesz w tym samym dniu. Numerki elektroniczne 
drukowane od 7:25
https://www.powiat-lubin.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-funkcjonowania-wydzialow-starostwa-powiatowego-w-lubinie/

Wydział komunikacji Strzegom działa płynnie, rejestracja odbywa się poprzez zwyczajne zajęcie kolejki. Zazwyczaj można dokonać 
rejestracji w ciągu 1 godziny, chyba ze jest więcej interesantów wiec trzeba chwilkę poczekać dłużej. Nie ma problemów z rejestracja 
czy odbiorem dowodów. Nie ma wydzielonych odrębnych stanowisk do obsługi firm, zarówno os fizyczne i firmy są obsługiwani z jednej 
kolejki.

Wydział komunikacji otwarty normalnie. Bilety wydawane przez pracownika. Z reguły o godzinie 10-11 pusto. Kolo 14:00 też można 
zarejestrować auto bez większych problemów. Najgorzej jest rano o 7:00. Ogólnie nie ma tragedii w moim wydziale. Da się przeżyć 
(oczywiście jeśli chodzi o oczekiwanie w kolejce). Na rejestracje online można się zapisać, ale z reguły są terminy 2-3 w miesiącu i 
trzeba polować. Pomijam fakt uciążliwości samego procesu rejestracji wszystkich samochodów. Strata czasu. Fajnie jakby termin został 
wydłużony dla firm do 180 dni. Byłoby pięknie. Obowiązkowa rejestracja bardzo przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu firmy. 
Bieganie po urzędach – dodatkowe koszty. Czasami lepiej nie rejestrować i zapłacić klientowi karę, bo wychodzi na to samo albo i 
taniej, a mniej zachodu. Dzięki za zaangażowanie w tej sprawnie. Pozdrawiam

Wydział komunikacji Zgorzelec działa normalnie, chociaż obsługuje mniej osób dziennie,ze względu na kwarantanny personelu. 
Obsługuje 1-2 osoby z 4.
Wizyta po umówieniu telefonicznym.
Dzwonimy 7 rano zazwyczaj w ten sam dzień wizyta i rejestracja

W urzędzie w zabrzu rejestracja odbywa się codziennie na bieżąco bez wcześniejszego umawiania się. Przychodzimy stajemy w 
kolejce, strażnik miejski daje tabliczkę z numerem wolnego okienka. Kolejki są kilkunastoosobowe wiec czas oczekiwania to czasem 
około godziny, ale spokojnie w danym dniu zarejestrujemy. Wiec u mnie urząd działa prawidłowo. Dłuższe kolejki są za to do kasy. Wiec 
żeby zrobić opłatę za rejestracje czasem stoimy dłużej niż do samej rejestracji. Mimo to w jednym dniu załatwimy wszystko.
Https://miastozabrze.pl/miasto/urzad-miejski/wydzialy/wydzial-komunikacji/

Ząbkowice 
śląskie

Rejestracja pojazdu po wcześniejszym umówieniu się na wizytę, rejestracja samochodu na bieżąco prawie z dnia na dzień bądź 
maksymalnie kilka dni.
Http://bip.powiat-zabkowicki.pl/uploads/files/kierownik%20komunikacji/informacja%2022-03-2021.pdf

Bełchatów – wydział nie pracuje. Dokumenty wrzucamy do urny. Rejestracja odbywa się w ciągu minimum 7 dni. Wiec przez tydzień co 
najmniej nie możemy korzystać z samochodu.
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11 Dolnośląskie 67-200 Głogów 7 21

12 Dolnośląskie 58-316 Wałbrzych 7 1

13 Dolnośląskie 98-220 7 30

14 Dolnośląskie 59-800 21 21

15 Dolnośląskie 58-400 Kamienna góra 27 20

16 Dolnośląskie 58-130 Żarów 60 30

17 Dolnośląskie 50-456 Wrocław 99 Wrocław ul. Zapolskiej. Rejestracja na wizytę tylko online. Brak jakichkolwiek wolnych terminów.

18 Dolnośląskie 58-400 Kamienna góra 7

19 Dolnośląskie 56-400 Oleśnica 30

20 Dolnośląskie 55-200 Oława

Tak jak obiecałem robię również ankietę dla głogowa. Co prawda podlegam pod Polkowice ale mam jeden plac w sąsiednim Głogowie i 
mam trochę rozeznanie.
Umawianie wizyt online – wcześniej dostępne teraz wyłączone.
Dodzwonić się jest dosyć ciężko – co prawda potrzebowałem załatwić inna sprawę niż rejestracja ale próbowałem przez 3 dni zanim się 
udało – (wiadomo nie siedziałem non stop na telefonie) ale regularni próbowałem się dodzwonić. Obsługa miła – bezproblemowa. 
Raczej nie ma problemu żeby załatwić całość w ciągu 30 dni
Wizyta umówiona na tydzień do przodu – tak jak mówię sprawa nie dotyczyła rejestracji – więc załatwiona od ręki.
Czas oczekiwania na dowód rejestracyjny ustalony na podstawie rozmów z klientami około 3-4 tygodni
Starostwo zamknięte – brak możliwości wejścia do budynku – czekamy na zewnątrz. Co jakiś czas drzwi się otwierają i wpuszczają kilka 
kilkanaście osób umówionych na daną godzinę.

Wydział komunikacji wyznacza termin telefonicznie. W tym tygodniu czas rejestracjiw samym wałbrzychu wydłużył się z 2-3 dni do 6-7. 
Dziś tzn 21 kwietnia wyznaczono mi termin na 27 kwietnia. Natomiast świerzo przywiezione auto opłacone które sprzedaliśmy na powiat 
wałbrzyski wyznaczono termin na za 2 dni. Auto ma być zarejestrowane jutro.

Zdunska wola
Firma rejestrują w miarę szybko . Prywatne minimum 2 tygodnie . Od 11 .04wydział całkowicie zamknięty na 10 dni bo jedna z pan 
miała corone i. Cały wydział na kwarantanie . Byłem u naczelnika i dogadałem się ze niemusze rejestrować a on niebedzie mnie za to 
karał . Ale to tylko na czas pandemi

Luuban Urna, panie na dzień dzisiejszy robią rejestracje z dnia 1 kwietnia. Tragedia nie idzie sprzedać samochodu bo kupujący znając sytuacje 
nie chcą kupować aut. Obok w miastach idzie zalatwic rejestracje w jeden dzień.

Tragedia. To się co się dzieje w polsce nadaje się do pod sad ! Ogarniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej ! 
Wydziały nie nadążają rejestrować. Nie wspomnę o tym, że wplywa na to na sytuację na rynku. Klienci się boją kupować auta, ponieważ 
widza co się dzieje w wydziałach komunikacji. Problem jest ogólnopolski. Głupotą jest obowiązek rejestracji. Po co? Na co ? Brakuje 
wam pieniędzy ? Jestem młodym przedsiębiorca ale mam dość prowadzenia działalności i biurokracji z tym związanej w polsce

Wydział komunikacji w kamiennej górze
1. rejestracja lub przerejestrowanie pojazdu – brak terminów do końca maja, internetowa i elektroniczna rejestracja.
2. odebranie dowodu rejestracyjnego – rejestracja internetowa, termin 7 dni.

Kolejka elektroniczna jednak numerków w godzinach rannych często już brak, są dokładane w godzinach późniejszych w miarę 
możliwości.
Popołudniu kierownik wychodzi i pyta kto został bez numerka i dokłada. Widać ze starają się obsłużyć. Ostatnio z powodu ograniczeń 
limit 3 spraw na jedną osobę dziennie, o ile w ogóle uda się je pobrać. Szczęścia trzeba próbować z dnia na dzień aż się uda. Ciężko 
zaplanować rejestracje jeśli ma się więcej sztuk.
Czasem rejestracja od ręki jeśli jest mniej ludzi. Zależy od dnia.

W tej chwili wydział jest praktycznie zablokowany – rejestrują tylko auta z pierwszą rejestracją może i lepiej bo wszystkich chyba by nie 
obsłużyli . Trzeba wykonać kilkadziesiąt telefonów ,żeby się umówić na termin. Rejestracja obowiązkowa dla handlarzy to chory pomysł 
przecież my nie robiliśmy nic innego tylko stali w kolejkach ,żeby zarejestrować swoje auta które za chwile po sprzedaży i tak będą 
rejestrowane w innym mieście
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21 Dolnośląskie 59-100 Polkowice 14

1 85-731 Bydgoszcz 3 40

2 87-100 Toruń 3 21

3 86-300 Grudziądz 4 30

4 88-100 Inowrocław 7 Urna 30

5 87-800 Włocławek 7 14

6 87-800 Włocławek 11 Wizyta po umówieniu się telefonicznym 21

7 88-140 20 20

8 88-110 Borkowo 25 55

9 87-811 Fabianki 30 14

1 Lubelskie 21-500 Biała podlaska 3 14

Rejestracja telefoniczna od 7:30.
Miedzy 7:30 a 8 – ciężko się dodzwonić – z racji że dużo osób próbuje. Po 8 już dużo prościej, i raczej zawsze jakiś termin zostaje.
Rejestracja terminu na następny dzień – lub jeżeli "ktoś wypadł z kolejki " to nawet na ten sam dzień czasami się uda.
Obsługa bezproblemowa – czekamy w głównej poczekalni – na sale obsługi proszą pojedynczo. Całość przebiega sprawnie, aczkolwiek 
zdążają się przypadki ze ktoś ma na 12 – ale przychodzi o 10 i "on był pierwszy"
Rejestracja standardowo około 15-20 minut.
Odbiór twardego dowodu do 2 tygodni. Przychodzi powiadomienie sms.

Kujawsko-Pomorskie

Https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_uprawnien_komunikacyjnych/komunikaty/nowy_element
___komponent.aspx#0
Wydział w zelelonych arkadach jest całkowicie zamknięty od 06.03.2021 do odwołania.
W bydgoszczy pozostają 2 lokalizację gdzie można zarejestrować auta po umówieniu się telefonicznym. W bydgoszczy nie ma tragedi, 
ale te przepisy są chore i sam okres oczekiwania na twardy dowód blokuje możliwość legalnej sprzedaży auta.

Kujawsko-Pomorskie

Terminy z dnia na dzień. Dziś dzwonię i jest termin za 1 – 3 dni. W mieście są dwa punkty w których rejestrują auta. Aczkolwiek 
dodzwonić się do wydziału komunikacji w toruniu, to jest godzina czekania na słuchawce. Czasem dłużej. Internetowy system kolejkowy 
to jakieś nieporozumienie. Nowe terminy pojawiają się od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na stronie urzędu i w sekundę znikają, 
gdyż firmy zajmujące się pośrednictwem w rejestracji pojazdów zabierają większość terminów. Co za tym idzie bardzo ciężko o 
rezerwację internetową terminu w urzędzie. Czas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny to około 21 dni. 
Https://www.bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=11&bap=wydz

Kujawsko-Pomorskie
Samochód sprowadzony zarejestrowany w ciągu 3-5 dni. Papiery do urny.
Oczekiwanie na twardy dowód około miesiąca, ale dziwna procedura, ponieważ trzeba wrzucić miekki dowód wraz z numerem telefonu i 
dopiero wtedy się odezwa o konkretny termin żeby odebrać twardy dowód.

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Rejestracja poprzez umówienie się telefonicznie. Osobny numer dla przedsiębiorców, żadnych problemów z umówieniem się.
Http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/263/9974/podstawowe-informacje-o-rejestracji-pojazdu

Kujawsko-Pomorskie

Kujawsko-Pomorskie
Gniewkowo 
wielowieś 2a

Inowrocław, urna, odbior po rejestracji umowiona wizyta na godzinę, odbior stałego dowodu i karty pojazdu, umuwiony na godzinę lub 
wysylka pocztowa ktora trwa kolejny tydzień.

Kujawsko-Pomorskie

Procedura rejestracji na dzień 19 .04 .2021 .
1. I wizyta – dokumenty do urny
2. Po upływie około 3,4 tygodni telefon z wydziału komunikacji w sprawie odbioru czasowego dowodu .
3. Po kolejnych 30 dniach wydział wysyła twardy dowód na adres właściciela pojazdu .
Serdecznie pozdrawiam

Kujawsko-Pomorskie

Codzienna kolejka .
Trzeba oczekiwać w kolejce 50cio osobowej na świeżym powietrzu i trwa to niejednokrotnie cały dzień roboczy . Jest to starostwo 
powiatowe we włocławku.
Imagehttp://www.wloclawek.pl › artykul
Podstawowe informacje o rejestracji pojazdu …
Informujemy, że aktualnie w wydziale komunikacji funkcjonuje zmieniony … na adres komunikacja@um.wloclawek.pl

U nas należy zadzwonic do wk w celu umówienia wizyty, czas oczekiwania plynny ostatnio bylo 3-4 dni i umawianie na konkretny dzien i 
godzinę
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2 Lubelskie 23-300 Janów lubelski 4 10

3 Lubelskie 23-235 Annopol 6 10

4 Lubelskie 21-100 Lubartów 8 1

5 Lubelskie 24-105 Kozioł 10 14

6 Lubelskie 21-100 Lubartów 10 1

7 Lubelskie 21-400 Łuków 12 21

8 Lubelskie 22-100 Chełm 14 Trzeba się umawiać telefonicznie. Czas oczekiwania około 2 tygodnie 25

9 Lubelskie 21-100 Lubartów 14 1

10 Lubelskie 22-400 Powiat zamojski 14 14

1. Dokumenty wrzucamy do urny- co ważne, liczy się data wypełnienia wniosku, a nie data rozpatrzenia wniosku, stąd 
prawdopodobieństwo otrzymania kary za spóźnienie jest małe
2. Czas rejestracji od momentu wrzucenia do urny do momentu rejestracji od 2-7dni
3. Czas w jakim karta pojazdu dociera do wk ok. 5dni roboczych
4. Kartę pojazdu wk wysyła, bądź umawiamy się na konkretny dzień i godzinę na odbiór- trwa to kilka dni

Witam, w naszym wydziale obowiązuje kolejka internetowa najblizszy termin 26.04.2020, obowiązuje 1 numerek do 1 sprawy

21-400 łuków
E-kolejka
Wg danych ze strony
Https://kolejka.powiatlukowski.pl/branch/5
Wygląda na to że łuków radzi sobie najlepiej w mojej okolicy. Z doświadczenia wiem, że rejestruje się tam bardzo dużo pojazdów a na 
dzień dzisiejszy tylko tydzień oczekiwania i terminów dużo.
W moich ankietach podaję w jakim czasie można odebrać "twardy" dowód kiedy już dotrze do urzędu. Nie uwzględniam czasu jaki 
upływa od daty wydania pozwolenia czasowego do momentu kiedy "twardy" dowód pojawia się w wk. Ostatnio ten czas to około 14-
16dni plus 1-2 dni na odbiór
Pozdrawiam
Marcin krupa

W. K. Puławy elektroniczne umawianie się na wizytę lub telefonicznie. Uciążliwe to chodzenie z każdym autem. Blokada towaru.Ja Mam 
30 km.do w. K. proszę sobie wybrazic jeszcze dojazdy.

21-200 parczew woj. lubelskie
Tylko jeden dzień w tygodniu(środa) telefonicznie umawiani są petenci na kolejny tydzień, także czas oczekiwania na rejestrację to od 5 
do 10 dni
Stałe dowody z dnia na dzień

W łukowie elektroniczna kolejka tszeba czekać od 11-12 dni. Czasami brak terminów wtedy trzeba o w nocy godzinie oo próbować. Na 
stały dowód rejestracyjny czekamy minimum 3 tygodnie.

21-300 radzyń podlaski woj. lubelskie
Wniosek o rejestrację lub czasówka do urny.
Rejestracja około 14 dni, odbiór dowodu twardego z dnia na dzień
Inspektor poinformował mnie że działa również e-kolejka jednak od 2 dni nie udało mi się wejść
Http://www.pra.pl/ekolejka/

Wydział komunikacji gminy zamość w ogóle nie przyjmuje interesantów. Obsługują wyłącznie przesłaną korespondencję lub wrzuconą 
do urny. Urządniczka przez telefon stwierdziła że okres oczekiwania na rejestrację jak i na dowód to 14 dni, ale nie była do końca pewna 
i przekonująca.
Dokumenty związane z rejestracją pojazdów można składać aktualnie do wydziału komunikacji wyłącznie:
Poprzez www.obywatel.gov.pl w zależności od rodzaju sprawy (zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu),
Do pojemnika wystawionego przy wejściu do wydziału komunikacji – obecna siedziba ul. Partyzantów 3 (wejście od ul. Peowiaków – od 
pawilonu pss lux) ewentualnie w siedzibie starostwa powiatowego ul. Przemysłowa 4,
Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wydziału komunikacji lub starostwa powiatowego w zamościu .
Https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=418&p1=szczegoly&p2=1569632
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11 Lubelskie 22-400 Zamość 19 17

12 Lubelskie 22-400 Zamość 21

13 Lubelskie 21-100 Lubartów 24 2

14 Lubelskie 21-100 Lubartów 30 1

15 Lubelskie 22-400 Zamość 30 30

16 Lubelskie 24-100 Elektroniczna kolejka

1 Lubuskie 68-200 Żary 0,5 Wizyta po umówieniu telefonicznym, rejestracja na bieżąco, dzwonisz rano o 8 o 10 idziesz rejestrować 14

2 Lubuskie 66-415 4 21

3 Lubuskie 66-450 Jenin 9 Załatwiam to podprzestrzenią biuro . 18

4 Lubuskie 67-100 Nowa sól 20 18

5 Lubuskie 66-218 Lubrza 28 14

6 Lubuskie 66-200 Świebodzin 37 Wysyłka pocztą lub po umówieniu się telefonicznie. 14

1 Łódzkie 98-113 Buczek 4 Telefon, umawianie się , problem z dodzwonieniem 14

Wydział komunikacji dla miasta zamość. Informacja z dnia 21.04.2021 najbliższy termin rejestracji 10.05.2021 r. (ponieważ zwolnił się 
termin zarezerwowany wcześniej) ostatni samochód zgłaszałem 31.03.2021 r. wtedy wyznaczono mi termin 7.05.2021. Ponieważ 
zwolnił się wcześniej zarezerwowany termin auto zarejestrowano mi 20.04.2021 r. (wydział komunikacji skontaktował się ze mną i 
zaproponowano przyspieszenie rejestracji). Auto zarejestrowano od reki 20.04 termin odbioru twardego dowodu 07.05 czyli auto 
zablokowane do sprzedaży ok. 5 tygodni – tyle trwał proces rejestracji.
Dokumenty przyjmowane są osobiście (bez żadnych urn) w wyznaczonym terminie. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy zmarło dwóch pracowników zajmujących się rejestracją samochodów u których zdiagnozowano covid.
Gdyby wszystkie komisy w zamościu poszły zgodnie z terminami rejestrować auta wydział komunikacji zostałby zablokowany na kilka 
miesiecy !!! (w komisach stoi około 2.000 szt. samochodów)
Https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=139&p1=szczegoly&p2=1035

Zamość woj.lubelskie
Mieszkańcy miasta zamość, wizyta po umówieniu telefonicznym, zgłoszenie 19.04.2021 termin wyznaczony na 10.05.2021.
Mieszkańcy powiatu zamojskiego, dokumenty wrzucają do urny i po ok 10 dniach urząd wysyła tablice i pozwolenie czasowe pocztą.

Https://my.linistry.com/customer/reservetime?b=505bbfc5-58e8-4eed-9254-a2580bf1275c&servicemenuid=17124
Https://my.linistry.com/customer/reservetime?b=505bbfc5-58e8-4eed-9254-a2580bf1275c&servicemenuid=17131

21-010 łęczna woj. lubelskie
Rezerwacja kolejki telefonicznie lub internetowo
Na dzień dzisiejszy przez tel. na 18 maja, internet 20 maja
Odbiór dowodu rej. max 1 dzień
Https://bezkolejki.eu/spleczna

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wizyty.
Rezerwacja wizyt w wydziale odbywa się w godzinach 9.00-13.00 pod numerem telefonu – najbliższy wolny termin na dzień 19.04 to 
20.05.
Czynność rejestracji pojazdu wymaga obecności właściciela lub ustanowionego pełnomocnika.
Za pośrednictwem wrzutu do urny nie przyjmujemy wniosków o rejestrację pojazdów!
Https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=139&p1=szczegoly&p2=1035

Pulawy

Klodawa Https://www.powiatgorzowski.pl/rejestracja-pojazdow-sposob-zalatwiania-spraw-w-czasie-epidemii-koronawirusa-2/

Rejestracja telefoniczna.
Https://powiat-nowosolski.pl/ktore-sprawy-w-wydziale-komunikacji-zalatwisz-bez-umawiania-terminu/

Świebodzin – rejestracja jest możliwa tylko po ustaleniu telefonicznym terminu. Najbliższy wolny termin na rejestrację auta zza granicy 
to 17.05.2021r. Urząd pracuje na bieżąco i przyjmuje petentów od poniedziałku do piątku. W tej chwili czas oczekiwania na rejestrację to 
28 dni, wcześniej było ok półtora miesiąca.
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2 Łódzkie 98-100 Łask 4 14

3 Łódzkie 98-100 Łask 7

4 Łódzkie 99-150 Grabów 8 Wizyta po umówieniu się telefonicznym niestety czas oczekiwania ok. Tygodnia na numerek i tylko jedno auto można zarejestrować 21

5 Łódzkie 95-020 10 20

6 Łódzkie 95-200 Pabianice 10 20

7 Łódzkie 99-100 Łęczyca 14 21

8 Łódzkie 95-050 Pabianice 14 30

9 Łódzkie 95-080 Tuszyn 14 14

10 Łódzkie 99-300 Kutno 15 20

11 Łódzkie 97-500 Radomsko 17 40

12 Łódzkie 93-165 Łódź 18 16

13 Łódzkie 91-140 Łódź 20 Wizyta po umówieniu się elektronicznym dziś w dniu 17 kwietnia najbliższy termin 7 maja, a wiec 20 dni !!!! 30

14 Łódzkie 96-100 Skierniewice 20 14

15 Łódzkie 97-500 Radomsko 21 Kolejka, zostawiamy dokumenty i oczekujemy 3 tygodnie na mały dowód 22

16 Łódzkie 26-300 Opoczno 21 Wizyta po umówieniu się telefonicznym 30

17 Łódzkie 97-565 Lgota wielka 25 21

18 Łódzkie 98-220 Zduńska wola 31 14

19 Łódzkie 26-300 Opoczno 35 32

Witam, w wk w łasku umawiamy się na rejestrację pojazdu telefonicznie, termin wyznaczony przez pracownika wk na wizytę to 3-4 dni 
jednak dodzwonienie się do wk graniczy z cudem. Dowód rejestracyjny do odbioru po około dwóch tygodniach również trzeba umówić 
się telefonicznie jak wyżej.
Tel do wk 43 675 68 49, 675 68 43, 675 68 39.

Wydział komunikacji w łasku okres oczekiwania około 1tygodnia .Największy Problem się z dodzwonieniem się do wydziału.Z Tego co 
mówią klienci problem jest z rejestracją w łodzi okres oczekiwania 3tyg i dłużej

Kraszew Umawiają telefonicznie na godzinę wizyty.
Https://bip.lodzkiwschodni.pl/54,wydzial-komunikacji-i-transportu

Oryginały dokumentów wrzucamy do urny przed urzędem. Na rejestrację czekamy 10 dni około – więc w tym czasie nie możemy 
korzystać z samochodu. Na dokument stały czekamy nawet do miesiąca. Wydział jako jeden z niewielu wymaga tłumaczeń.

Tragedia. Zapisy tylko telefonicznie. Nikt nie odbiera telefonów. Brak możliwości zapisania się bezpośrednio na miejscu w urzędzie tylko 
telefonicznie nawet jeśli jest się osobiście w urzędzie. Żeby zdobyć numerek graniczy z cudem tak jak próba dodzwonienia się do 
rejestracji (40-160prob połączeń dziennie. O 9-10jesli uda się jakkolwiek dodzwonic brak wolnych numerków z brakiem możliwości 
zapisania na następny dzień. 60pricent ludzi zapisany odchodzi bez załatwienia sprawy po czy Pani bezczynnie siedzi 30minut bo tyle 
ma na klienta i nikogo innego nie przyjmie, bo konkretną osobą przypisana do konkretnego stanowiska i nawet w braku załatwienia 
sprawy przez petenta nie weźmie nikogo następnego z kolejki żeby załatwic kolejnego z listy. Powinno być jak w Niemczech czy 
Holandii.

Urna – http://www.powiat.pabianice.pl/strona-149-wydzial_komunikacji_i_transportu_kt_00.html

Tuszyn – umawiamy wizytę telefonicznie. Czas oczekiwania około 14 dni. Nie ma możliwości przekazania dokumentów przez skrzynkę 
podawcza.

Tylko i wyłącznie umawianie się na wizyty telefonicznie. Jedno auto przypada na 1 h pracy urzędnika. Raz udało mi się zadzwonić i 
umówić jeden termin od rana na cztery auta

Dokumenty od pojazdu składa się do urny w wydziale komunikacji tam odbywają kwarantannę.Czas Na rejestrację to około 17 dni, a 
odbiór dowodu twardego od trzech tygodni do sześciu tygodni.

Elektroniczna kolejka
Brak możliwości umówienia wizyty dla firmy – pani na infolinii sugeruje aby za pomocą różnych nr telefonów umówić kilka wizyt w 
kolejce elektronicznej

Na wizyty trzeba umawiać się telefonicznie, wpuszczane do środka są osoby tylko umówione, lub po odbiór dowodu, jeśli nie ma więcej 
niż 3 osoby w środku. Odbiór dowodu rejestracyjnego bez kolejki.

Https://bip.radomszczanski.pl/
Elektroniczna kolejka

Zduńska wola – telefon wykonany 19.04
Nie ma możliwości umówienia się na wizytę ponieważ wydział jest na kwarantannie.
Czas oczekiwania na twardy dowód około 3 tygodni.

Wydział komunikacji w opocznie jest nieczynny do odwołania.
Https://mazopolska.pl/wydzial-komunikacji-w-opocznie-nieczynny-z-powodu-covid-19/
A tak poza tym to było wizyta po umówieniu telefonicznie. Miesiąc oczekiwania
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20 Łódzkie 97-200 35 51

21 Łódzkie 97-350 Gorzkowice 40 30

22 Łódzkie 99-300 Kutno

23 Łódzkie 99-300 Kutno

24 Łódzkie 98-100 Łask 7

25 Łódzkie 26-300 Opoczno 21

1 Małopolskie 34-730 Mszana dolna 0 20

2 Małopolskie 30-408 Kraków 1 Kraków dzielnica nowa huta. 20

3 Małopolskie 32-005 Niepołomice 1 21

4 Małopolskie 34-400 Nowy targ 1 21

5 Małopolskie 32-300 Olkusz 1 Wydział w Olkuszu działa z ograniczeniami ale przeważnie auto da się zarejestrować w jednym dniu(czas stania w kolejce do 2 godz) 20

6 Małopolskie 33-100 Tarnów 1 Rejestracja z dnia na dzień po telefonicznym umówieniu się. Rejestracja – kolejka elektroniczna, terminy 3 tygodnie do przodu. 21

Tomaszów 
mazowiecki

Do wydziału komunikacji dodzwonienie się i umówienie wizyty graniczy z cudem. Realnie wizyta osobista.
-na termin wizyty czekamy ok 35 dni
-na odbiór 3 dowodów stałych czekałem od dn.03.03.21r do dn. 12.04.21
Czwarty dowód (składane wszystkie razem) mam umówioną wizytę na 23.04.21 gdyż nie zostało nawet zamówienie wysłane do 
druku !!! (ogólnie auto zablokowane do sprzedaży na prawie 3 miesiące !!!
Ps. Teraz w wk można za jedną wizytą rejestrować tylko dwa auta

Starostwo powiatowe wydział komunikacji piotrków tryb. aleja 3-go maja 33 (wizyta po umówieniu się telefonicznym ,elektroniczna 
kolejka)
Uwaga : w indywidualnych przypadkach jest możliwość umówienia się na rejestrację poj. przed 30 dniem , jak również odbiór dowodu 
stałego możliwy jest wcześniej niż ogólne terminy lecz uwarunkowane jest to kilkoma czynnikami np. pojawi się okienko na rejestrację w 
przypadku jak ktoś zrezygnuje .Pozdrawiam Czarek stasiak

Rezerwacja telefoniczna tylko i wyłącznie
Czas oczekiwania zależny od osoby rejestrującej, podane 5 nr telefonów do każdego okienka osobno
Strona umawiania elektronicznego nie działa link poniżej
Http://webqms2.pl/spkutno/public/

Wizyta w urzędzie w celu rejestracji po umówieniu telefonicznym. " z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zmienia się system przyjęć 
interesantów. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, każdorazowe załatwienie sprawy urzędowej w wydziale komunikacji i transportu 
starostwa powiatowego w kutnie musi być każdorazowo uprzedzone rejestracją telefoniczną. "
W celu umówienia wizyty mamy podanych 6 numerów telefonów. Wczoraj ani dzisiaj (19, 20) nie udało mi się dodzwonić (próba 
kontaktu około godziny 10, linia zajęta lub nikt nie podnosi słuchawki.
Przed świętami, termin po pierwszym kontakcie został mi wyznaczony za 10 dni.
Na stronie bip starostwa widnienie informacja odnośnie możliwości rejestracji za pośrednictwem strony pwpw. Jednak z tej opcji nie 
korzystałem.
Nie wpisuje obecnie ilości dni ponieważ nie mam 100% potwierdzenia jak jest obecnie.

Umawianie się tylko i wyłącznie przez telefon na wskazaną godzinę. Dodzwonić się to prawie cud. Drzwi w wydziale zamknięte na klucz, 
po wyczytaniu wpuszczani do środka. Wcześniej zapisy 3 dni do przodu, obecnie tydzień i więcej. Dokumenty w urzędzie są po około 
tygodnia ale trzeba się umówić na odbiór co trwa znowu ok tygodnia.

Wizyta po umówieniu telefonicznym
Https://www.opocznopowiat.pl/

Https://powiat.limanowski.pl/zarezerwuj-wizyte-w-urzedzie/

Wydział komunikacji kraków: dokumenty do rejestracji pojazdu wrzucamy do urn w godzinach otwarcia urzędu 7:40-15. Rejestracja w 
tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym. Wg urzędnika oczekiwanie na twardy dowód trwa ok 3 tyg.

Starostwo powiatowe nowy targ. Rejestracja Telefoniczna lub przez internet-kolejka elektroniczna. Rejestracja Możliwa czasem na 
bieżąco a z reguły na dzień następny. Pracownicy Działają sprawnie w ok.15 minut załatwiają sprawę. Dowód Rejestracyjny do odbioru 
w paczkomacie urzędu w terminie ok 21 dni kalendarzowych.
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7 Małopolskie 31-352 2 30

8 Małopolskie 30-436 Kraków 4

9 Małopolskie 32-420 Gdów 5 Wydział komunikacji w Wieliczce. Wizyta po umówieniu się wcześniej telefonicznie lub elektronicznie. 10

10 Małopolskie 32-600 Oświęcim 6 Tylko przez internet terminy minimum 5 dni oczekiwania, jesteśmy my przedsiębiorcy taktowani jak zwykły kowalski…. 20

11 Małopolskie 32-065 Krzeszowice 10 30

12 Małopolskie 33-200 10 20

13 Małopolskie 30-856 Kraków 10 30

14 Małopolskie 30-410 Kraków 10 30

15 Małopolskie 33-152 11 20

Krakow

Wydział komunikacji w Krakowie działa dość sprawnie, rejestrację odbywają się w miarę na bieżąco. Nie zmienia to jednak faktu że 
przez obowiązek rejestracyjny nie mam możliwości sprzedaży towaru przez minimum miesiąc czasu. Obecnie dowód twardy do jednego 
z moich samochodów został zamówiony 03.04 i do dnia dzisiejszego nie jest gotowy. Klienci nie kupują ode mnie aut na miękkim 
dowodzie.

Rejestracja pojazdu odbywa się poprzez umawianie elektronicznie wizyty na stronie urzędu miasta https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/
Można również przygotowane dokumenty wrzucić do urny, wysłać pocztą lub też na specjalny paczkomat urzędu miasta Kraków.
Tutaj muszę pochwalić Kraków za tyle możliwości. Rejestrowałem samochód 2 tygodnie temu, wrzuciłem do urny. czas oczekiwania na 
telefon to około 3- 4 dni. Umawiamy się na daną godzinę, przychodzimy 5 min przed umówioną wizytą. Wchodzimy do UM, w okienku 
wszystkie dokumenty są już przygotowane. Uważam że idzie to w Krakowie sprawnie. ale mam zastrzeżenie do informowania o tym że 
samochód został zarejestrowany. tak nie może być że samochód zostaje zarejestrowany a my o tym nic nie wiemy. A Pani twierdzi że z 
ich strony wszystko zostało zrobione bo oni próbowali się skontaktować z klientem. A że akurat nie miał telefonu albo był poza 
zasięgiem to jego wina. To powinno być inaczej załatwiane.

Wizyta po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu. Kontakt telefoniczny jest mocno utrudniony, wiele osób dzwoni 
jednocześnie. Ja dzwoniłem ogólnie dwa

Dąbrowa 
tarnowska

Wizyta po umówieniu się telefonicznym
Https://www.wydzialkomunikacji.pl/wydzial-komunikacji-dabrowa-tarnowska/

Witam, w Krakowie na dzień dzisiejszy najlepiej wrzucić do urny ponieważ umawianie się przez stronę nie ma sensu cały czas pokazuje 
brak wolnych terminów. Odbiór miękkiego dowodu od dnia wrzucenia do urny to okres minimum 10 dni. Odbiorca twardego dowodu 
trwa około 3 tygodni i niestety znowu z miękkim dowodem i potwierdzeniem zapłaty akcyzy idę do wk i wrzucam do urny. Od dnia 
wrzucenia czekam około tygodnia wtedy pani z okienka dzwoni i umawia się na konkretna godzinę.
Jestem przez to częstym gościem w wydziale.
Pozdrawiam

Kraków filia Węgrzce, około 30 min na linii aby ktoś odebrał telefon. Rejestracja tylko na telefon. Urny już nie ma. Termin 10 dni lekko. 
Dowód rejestracyjny do miesiąca, więc zakładam 30 dni.

Pogorska wola

Starostwo powiatowe tarnów.
Zapisy na rejestrację tylko internetowo w piątek o godzinie 15.00 ukazauja się wolne terminy i godziny w tabeli do wyboru. Terminy 
wizyty minimum 9. 10 dni. Oraz urna ale tutaj okazuje się że rejestracja. Minimum 2.5tygodnia do 3 tygodni. Na dowód czekamy 3 
tygodnie.Dodam Że wk tarnów miasto tam nie ma problemu i rejestracja przebiega dużo szybciej. Problem mojm zdaniem wynika z 
braku rąk do pracy bo nie wszystkie siły są kierowane na dział rejestracji w starostw gdzie jest dużo pracy np. Maszyny rolnicze 
przyczepy, przyczepki, motorki, itd itd.gdzie w urzędzie miasta jest tego znacznie mniej. Ps. Internetowe zapisy po godz. 15.00 starsza 
osoba ma problem i zrozumieniem strony i co robi zhwyta za telefon i dzwoni no ale w piątek po godzinie 15 hahahha nie ma szans na 
rozmowę… i koło się zamyka w następnym tygodniu tylko w piątek po 15.00 trochę chore. Ps. Nie mam nic do urzędników kierowników 
wk te panie naprawdę mają dużo pracy i pracują na maxxa ale system jaki jest powinien ulec zmianie bo do cholery firmy nie powinny 
ponosić kar i konsekwencji za uniemożliwienie terminowego wywiązania się z obowiązków.
Firmy powinny być obsługiwane poza kolejka a tabela internetowa powiną mieć druga zakładkę właśnie dla firm. I otrzywiscie możliwość 
sprzedaży na dowodzie miękkim. Jest niezgodne z prawem. Blokowanie mojego towaru na 2 do 3 tygodni… jak nie zapłacę akcyzy lub 
podatków to dostaje karę lub odsetki w nagrodę a jak czekam na dowód rej 3 tygodnie to co panie ministrze jest to ok… wiem wiem 
macie to gdzieś,,,,,, jeszcze zobaczymy.
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16 Małopolskie 32-064 Rudawa 12 21

17 Małopolskie 30-405 Kraków 14 30

18 Małopolskie 32-590 Libiąż 14 21

19 Małopolskie 32-300 Olkusz 14 20

20 Małopolskie 32-300 Olkusz 14 16

21 Małopolskie 32-050 Skawina 14 10

22 Małopolskie 38-307 Gorlice 30 14

23 Małopolskie 32-090 Słomniki 30 30

24 Małopolskie 32-540 Trzebinia 1416 14

25 Małopolskie 32-500 Chrzanów

1 Mazowieckie 08-400 Garwolin 0 21

2 Mazowieckie 08-440 Lipówki 0 14

Witam. Nasz urząd standardowo uzgadnia termin telefonicznie. Czas to 10 – 12dni. Ale jest to zmienna, która nie wiadomo w którym 
momencie przyspieszy.

Https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/branch/51
,,brak możliwości rejestracji proszę spróbować jutro.. Kraków ul wielicka
Czas złożenia od 7 dni do 14 a odbiór twardego dowodu brak możliwosci dodzwonienia sie

Kolejka internetowa,na za 2 tyg 5 maja 3terminy wolne ,innych terminow brak,po 40 min oczekiwania na tel,byłem 3 w kolejce z 5 ,kiedy 
się dodzwonilem, i mnie rozlaczylo,wydział komunikacji chrzanów

Wizyta umawiana jest przez stronę internetowa czas oczekiwania minimum 14 dni.w oczekiwaniu na swoją godzinne w wydziale 
komunikacji odbywa się to na dworze nawet w czasie zimy przy minusowych temperaturach i oczywiście nigdy nie było punktualnie tylko 
z godzinnym opóźnieniem

Wydział komunikacji olkusz- jest możliwość zarezerwowania godziny rejestracji online, jednak tylko na 14-ty dzień do przodu, wszystkie 
pozostałe dni są zajęte. Najlepiej rezerwować zaraz po północy, ponieważ czekając do rana nie zdążymy złożyć rezerwacji. Druga opcja 
rejestracji to osobiste udanie się do wk ale pierwsze osoby pojawiają się ok godziny 5.30. Wk otwarty od godziny 7. Do otwarcia potrafi 
być już 15 osób w kolejce. Oczekiwanie na zewnątrz. Przed wejściem jest rozłożony namiot, ale i tak większość stoi na zewnątrz 
pilnując sobie kolejki.

Starostwo powiatowe w krakowie – filia w skawinie. Rejestracja wizyty telefoniczna, istnieje również możliwość wizyty w starostwie z 
zachowaniem standardów sanitarnych i bezpośredniego ustalenia terminu w punkcie rejestracji. Wizyty odbywają się w formie obsługi 
bezpośredniej. Czas oczekiwania na rejestrację ok.14 dni kalendarzowych, czas oczekiwania na odbiór dowodu ok.10 dni 
kalendarzowych. Obsługa klienta odbywa się normalnie, urzędnicy nastawieni na pomoc interesantowi. 
https://powiat.krakow.pl/2020/10/zmiany-w-obsludze-klientow-wydzialu-komunikacji/

Gorlice woj małopolskie żeby umówić się na rejestrację auta trzeba czekać 3 tygodnie ,strona internetowa obciążona cały czas pokazuje 
że nie ma wolnych terminów ,telefon odbierają w urzędzie do 9 rano nie idzie się dodzwonić

Starostwo powiatowe w krakowie wydział w węgrzcach. Dokumenty do rejestracji wrzucone do skrzynki podawczej 29-03-2021. Do 
dzisiaj 20-04 brak kontaktu ze strony urzędu. 23 dni. Odbiór twardego dowodu po umówieniu telefonicznym 3 do 5 dni.

Rejestracja odbywa się poprzez wrzucenie dokumentów do urny czas oczekiwania na rejestrację ok 14 dni , lub kolejka internetowa od 2 
tygodni oczekiwania na swój nr , następnie min.2 tygodnie na twardy dowód ,
Wydział komunikacji w chrzanowie

Link do informacji starostwa w chrzanowie:
Https://www.powiat-chrzanowski.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-komunikacji-i-paszportow.html
Rejestracje można załatwić na kilka sposobów:
1) rezerwacja kolejki przez internet – często brak dostępnych terminów na najbliższy tydzień lub dwa
2) możliwość wrzucenia dokumentów do urny w urzędzie – czas oczekiwania na rejestrację między 7-14dni. Po wrzuceniu dokumentów 
oczekujemy na telefon z umówieniem wizyty. Tablice można przynieść w dniu rejestracji.
3) możliwość wysłania dokumentów pocztą – czas oczekiwania do 14dni.
4) dzwonienie do urzędu w celu rezerwacji terminu (zapisu) – ciężko się dodzwonić

Rejestracja odbywa się przez biletomat elektroniczny kolejka po numerki ustawia się wczesnym rankiem przed rozpoczęciem pracy 
wydziału komunikacji. Wydział komunikacji pracuje na 2 zmiany od 7 30 do 18 30, o godzinie 9 przeważnie już nie ma numerków, po 13 
na drugą zmianę są dokładne, ale często nie wystarcza ich dla ludzi, którzy czekali od rana.

Wydział komunikacji Garwolin:
W ostatnim miesiącu starostwo wydłużyło godziny pracy wk: 7:30-18:30.
Funkcjonuje elektroniczny kolejkomat. Jeśli nie uda się zdobyć numerka do rejestracji przed południem, po południu rusza nowa pula 
numerków. Auto można zarejestrować tego samego dnia. Niewątpliwie trzeba na to poświęcić kilka godzin (czekanie w kolejce).
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3 Mazowieckie 96-500 Sochaczew 0 W Sochaczewie rejestracja tego samego dnia, pobieram numerek czekam w kolejce i załatwione. 10

4 Mazowieckie 26-700 Zwoleń 0 10

5 Mazowieckie 05-600 Grojec 1 14

6 Mazowieckie 05-600 Grójec 1 Wydział komunikacji działa w miarę sprawnie generalnie rejestrują pojazdy tego samego dnia 14

7 Mazowieckie 06-500 Mława 1 30

8 Mazowieckie 05-410 Otwock 1 1

9 Mazowieckie 09-100 1 18

10 Mazowieckie 26-400 Przysucha 1 14

11 Mazowieckie 26-600 Radom 1 1

12 Mazowieckie 05-126 1 21

13 Mazowieckie 05-135 Wieliszew 1 21

14 Mazowieckie 06-400 Ciechanów 2 6

15 Mazowieckie 09-200 Sierpc 2 Wydział funkcjonuje w miarę normalnie jedyny problem to długi czas oczekiwania na twardy dowód 25

16 Mazowieckie 07-100 Węgrów 2 Urna 14

Wk funkcjonuje normalnie. Czas Oczekiwania w kolejce około 1 godziny. Twardy dowód do odbioru po około 10 dniach. Do odbiorów, 
zgłoszenia zbycia osobne okienko.

Od ręki się rejestruje lub elktroniczna kolejka http://www.bip.grojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=342

Procedura rejestracji biletomat. Ilość numerków do pobrania na dobę 40szt. Jednego dnia uda się zarejestrować auto w ciągu jednego 
dnia innego dnia trzeba robić podejście przez 4-5 dni bo brak numerków. Jest możliwość pozostawienia w urnie okres rejestracji 14 dn. 
Umowienie przez telefon brak.

Termin rejestracji trzeba umówić telefonicznie ale uwaga na tą chwilę nikt nie odbiera słuchawki załącza się z komunikatem 
nieaktualnym tj.
Został wyczerpany kalendarz zapisów na miesiąc kwiecień, prosimy o kontakt w połowie kwietnia
Przypomnę że dziś jest 19 kwietnia /czeski film , jedna zmiana nie pracuje w związku z kwarantanną czy izolacją/, od początku kwietnia 
pracownik próbuje zapisać się na rejestrację.

Plońsk

Wk jest,,zamknięty" dla wszystkich. Poczekalnia Jest uwaga na dworze. Jeżeli Ktoś na 100 % chce zarejestrować pojazd niestety musi 
stać w kolejce od godzin rannych. osoby są wpuszczane pojedynczo do rejestracji oraz odbioru dowód rej, praw jazdy itp. Mocno 
okrojony skład. Odbierałem Dziś 4 kpl dowodów czas około 2h,stały dowód 18 dni po rejestracji..Pracownicy Biegają dwoją się i troja 
lecz nie dają rady wszystkich obsłużyć .Tworzy Się kolejka i tak w koło to samo. Internetowa Rejestracja działa na kilkanaście dni do 
przodu. Ps apropo kar wk w płońsku jeszcze nic nie robi…zbiera na tzw kupkę. A Z kupki w późniejszym terminie posypią się 
mandaty/kary. Znajac Życie nikt nie odpuści.

Do przysuskiego wydziału komunikacji idzie się z marszu przy odrobinie farta wystarczy pół godziny , czasami maksymalnie trzeba 
poświecić 3 godz na zarejestrowanie auta.

Witam w radomiu można zapisać się przez internet ,albo rano o 7 wydawane są numerki , wydział działa sprawnie . Podzielony jest na 
dwie zmiany. Dowody wydawane są na bieżąco trzeba kilka minut poczekać przed urzędem ponieważ wpuszczają co jakiś czas. 
Starostwo działa normalnie w zależności od ilosci osób zależy czas oczekiwania .

Stanisławów 
pierwszy

Wydział komunikacji w legionowie działa normalnie. Trzeba swoje odstać w kolejce do rejestracji umówienie na wizytę jest raczej 
niemożliwe, ciągle na stronie brak wolnych terminów.

Wydział komunikacji w legionowie
1.Jest Możliwość umówienia się przez internet na kokretny dzień i godzinę, ale dla rejestracji pojazdu nie ma wolnych terminów – 
można czekać do pólnocy i próbować "złapać" jakiś wolny termin "na za dwa tygodnie", ale mi sie to jeszcze nie udało.
2. Jest możliwość przyjścia do wk i rejestracji pojazdu "z marszu" – jednak kolejka stoi na zewnątrz w deszczu i błocie i porusza się 
bardzo powoli – ostatnio będąc drugi w kolejce do rejestracji czekałem ponad godzinę
3. Dla podmiotów zawodowo handlujących autami nie ma możliwości załatwienia spraw rejestracji w jakiś inny, wygodniejszy sposób. 
Jedna kolejka dla wszystkich.

Wydział ciechanów
Urna (dla samochodów z zagranicy)
Rejestracja 1-3dni
System kolejkowy telefoniczny bądź przez stronę internetowa bezkolejki.pl
Czas na zarejestrowanie od 4 do 7 dni od zarezerwowania kolejki
Zbycie auta umawiane telefoniczne na około 3-5 dni bądź wrzucane do urny
Dowód stały można dostać od 5 do 8 dni
Dodatki taki jak wbicie haka czy vatu termin około 3-5 dni
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17 Mazowieckie 08-400 Garwolin 3 W Garwolinie numerki. Na tą chwilę działa w miarę sprawnie czas oczekiwania 2-3dni. 1

18 Mazowieckie 08-200 Łosice 3 10

19 Mazowieckie 09-200 Sierpc 3 21

20 Mazowieckie 07-300 4 25

21 Mazowieckie 26-670 Pionki 4 Rejestracja po umówieniu telefonicznym. Czas oczekiwania na wizytę około 4 dni. Czas oczekiwania na twarzy dowód około 3 tygodnie. 21

22 Mazowieckie 00-811 Siedlce 4

23 Mazowieckie 26-500 Szydłowiec 5 30

24 Mazowieckie 03-542 Warszawa 6

25 Mazowieckie 04-558 Warszawa 7 14

26 Mazowieckie 07-200 Wyszków 7 21

27 Mazowieckie 05-310 Kałuszyn 8 Elektroniczna rezerwacja dnia i godziny rejestracji pojazdu/ odbioru dowodu 10

28 Mazowieckie 05-300 8 14

29 Mazowieckie 08-110 Siedlec 8 Urna 22

30 Mazowieckie 08-110 Siedlce 11 30

Wydział komunikacji czynny. Na zarejestrowanie czeka się 2-3 dzni. Twardy dowód kolejne 10 dni. Pozdrawiam

Wizyta w wydziale komunikacji starostwo powiatowe w sierpcu. W urzędzie zaraz za drzwiami wejściowymi zamontowano ścianę z 
okienkiem gdzie załatwiania są petenci. Do małego przedsionka wpuszczane są max 3 osoby jednorazowo przeważają głównie osoby 
do wydziału komunikacji. kolejka jest przeważnie na dworze gdzie ustawiono wiatę chroniąca przed deszczem. Rejestracja odbywa się 
na bieżąco. W zależności nie dnia i godziny trzeba wystać w kolejce od 20 do 60 minut. Po złożeniu kompletu dokumentów na 
rejestrację czy miękki dowód czeka się około 2-3 dni, o czym informuje sms że starostwa że dowód , bądź pozwolenie czasowe jest do 
odbioru. Ogólnie porównując inne miasta wszystko odbywa się w miarę sprawnie i nie zajmuje więcej niż godzinę na jednowarstwowa 
wizytę w urzędzie. na twardy dowód czeka się około 14-21 dni.

Ostrów 
mazowiecka

Ostrów mazowiecka – biletomat, przychodzimy, klikamy w opcję rejestracja pojazdów i czekamy. Inna opcja rejestracja wyzyty przez 
internet, wchodzimy na stronę wybieramy godzinę, mamy kod wizyty który musimy potwierdzić w biletomacie najpóźniej 5 minut przed 
naszą umówioną godziną, nie możemy spóźnić się, kiedy to zrobimy czekamy aż wyświetli się nasz numerek. Czas oczekiwania jest 
zależny od ilości osób stojących przed wk. Bywa tak że czas nie będzie długi ale może być tak że będzie to trwało. Co do dostępności 
numerków też bywa różnie, czasem są a czasem ich nie ma. Jeśli zjawia się jakiś komis i rejestruje 20 aut, numerków zabraknie, panuje 
zasada 1 numerek = 1 auto, brak stanowisk dla komisów, wszyscy załatwiają swoje sprawy razem. Najgorsze jest zachowanie 
niektórych pracowników, wydaje się im że są na wakacjach, są tam panami i mogą wszystko. Śmiechy, głośne rozmowy na prywatne 
tematy są na porządku dziennym, do tego doszukiwanie się na siłę problemów w papierach a przez to wydłużanie się tak prostej 
procedury jak rejestracja pojazdu. Niektórzy są najzwyczajniej w świecie niedouczeni i niekompetentni, oczywiście nie wszyscy ale 
niestety są takie przypadki.
Https://bezkolejki.eu/spostrowmazowiecka

Siedlce
Stoisz w kolejce w namiocie czasami 5 min czasami 1godz. Proszą przez glośnik kolejną osobę. Bierzesz numerek i drugi raz czekasz . 
Dzisiaj ok 30 min dzisiaj poniedziałek zlozone. Czwartek odbior

1) Na parterze budynku ustawione są dwa biurka. Urzędnicy zbierają dokumenty i zanoszą na górę kolejnej ekipie która rejestruje. 
Można umówić się na konkretny dzień min. 5 czekania lub usiąść w kolejkę ( korytarz 2*4 m) i tłok ludzi od 7 do 15.
Generalnie obsługa rejestracji 1 pojazdu to pół dnia straconego przy założeniu że uda nam się go zarejestrowac.

Warszawa targówek, zapisać się internetowo jest ciężko, dodzwonić również jest problem.
Można rejestrować, ale obowiązuje kolejka i trzeba odstać pół dnia w kolejce, aby zarejestrować samochód.
Jedna osoba, może zarejestrować jedno auto.

W moim wk jest na stronie jedynie informacja o wcześniejszej konieczności umówienia wizyty. Oczywiście dodzwonienie się graniczy z 
cudem ;( na samochód zarejestrowany dają terminy na za miesiąc, ale jak powie się, że samochód sprowadzony bez tablic 
rejestracyjnych i nie można się nim poruszać, dają termin na za tydzień. Przychodzę na umówioną godzinę i idę od razu do okienka. Na 
stały dowód czeka się do 30 dni, ale zazwyczaj jest po 14 dniach.
Http://wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/informacja-urzedu

Umowienie przez internet

Mińsk 
mazowiecki

Dostępna kolejka internetowa ale przez kilka dni nie mogłem złapać terminu ( próbowałem w ciągu dnia ). Z uzyskanej infomracji 
telefonicznej: punkt 8.00 otwierają się terminy na "za tydzień" i o tej godzinie należy próbować rezerwować. Wszystkie dane uzyskane z 
info od urzędu.

Starostwo powiatowe siedlce rejestracja przez urnę czas oczekiwania na dzień dzisiejszy ok 11 dni
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31 Mazowieckie 06-400 Ciechanów 14 Urna 2-3dni, elektroniczna kolejka 14dni, telefoniczna kolejka ok 14-21dni 21

32 Mazowieckie 96-300 Żyrardów 14 14

33 Mazowieckie 05-230 Kobyłka 17 Rejestracja pojazdu po wcześniejszym umówieniu. 14

34 Mazowieckie 08-110 Siedlce 20 30

35 Mazowieckie 01-552 Warszawa 20 20

36 Mazowieckie 05-530 Góra kalwaria 21 21

37 Mazowieckie 96-300 21 14

38 Mazowieckie 09-410 Płock 25 25

39 Mazowieckie 05-530 Góra Kalwaria 28 30

40 Mazowieckie 08-300 30 28

41 Mazowieckie 08-300 35

42 Mazowieckie 05-800 Pruszków 60 30

Procedura rejestracji pojazdu w starostwie powiatowym w żyrardowie wyglada następująco:
– zapisy do rejestracji wyłącznie poprzez zakładkę na stronie starostwa. Na 14 dni do przodu wyświetlają się terminy. Codziennie termin 
wydłuża się o kolejny jeden dzień. By udało się zapisać trzeba dokonać zapisu albo po 24, albo do maksymalnie 7.00. Po tych 
godzinach wszystkie terminy ponownie są zajęte.
– po rejestracji, otrzymuje się sms z informacją, że dowód stały jest do odbioru. Procedura dokładnie taka sama jak w przypadku 
rejestracji, czyli zapis na zakładce starostwa, w najlepszym przypadku kolejnych 14 dni oczekiwania. System działa wadliwie, ponieważ 
zapisał mnie w święta- lany poniedziałek . Po telefonie pan wydający dowody i tak każe zapisywać się w kolejce i czekać kolejne 14 dni 
(w przypadku wstania wcześnie rano). Wartość podane poniżej to minimalny czas oczekiwania o ile uda się zapisać.

W mieście bardzo długie kolejki ale wpuszczają do srodka, gmina działa na zasadzie urny, poprostu dramat

Auta rejestruje w radzyminie.
Wk wołomin filia radzymin.
Rejestracje umawiamy się przez internet
Odbiór dowodów – numerki z automatu

Przed wizytą trzeba się umówić okres ( kolejka) okolo 3 tygodni. Odbior twardego dowodu kolejne 2 3 tygodnie. Ewentualnie można się 
umówić elektronicznie, tam też kolejka okolo 3 tyg.

Żyrardow
Na początku miesiąca jest szansa żeby zapisać się elektronicznie puzniej już nie ma szans, potem pozostaje tylko urna. Jak już udało 
mi się złożyć dokumenty to po trzech tygodniach zadzwonilem czy są już dokumenty i okazało się że są… ale znowu trzeba było zapisać 
się w kolejkę żeby za 2 tygodnie odebrać dokumenty…

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30
Procedura rejestracji pojazdu (urna, wizyta po umówieniu się telefonicznym
Https://nowybip.plock.eu/u7jzniyx/referat-komunikacji
Rejestracja z urny 14-20 dni
Czasami ktoś zrezygnuje z terminu i można umówić się w miarę szybko
Twardy dowód przychodzi do urzędu w miarę szybko lecz czeka w szafie z niewiadomych przyczyn.
W płocku są dwa wydziały komunikacji (miejski) oraz starostwo (powiaty- tam sytuacja jest o niebo lepsza , elektroniczny system, 
krótkie terminy, dowód sztywny do 14 dni)

Elektroniczne zapisywanie się.
Starostwo powiatowe Piaseczno.
https://bezkolejki.eu/sppiaseczno

Sokołow podlaski

08-300 sokołów podlaski , w poniedziałek sprzedane auto , kupujący lokalny pytam jaki okres oczekiwania na rejestracje ( auto 
sprowadzone na zamówienie) oczywiscie faktura marza z mojej strony opłacona akcyza i zrobiony przegląd. Kupupujący opowiada mi 
rozmowę z wk . Pani z wk pyta kiedy auto wprowadzone do kraju i mówi zapraszam 30 dnia od wprowadzenia. Co będzie gdy nabywca 
zachoruje lub wyjdą inne okolicznosci na tą datę. Masakra

Sokołow 
Podlaski

Na ta chwile są większe problemy z rejestracja niż normalnie gdyż wiele osób przebywało i nadal przebywa na kwarantannie . Kilka 
osób miało stwierdzony COVID . Procedura rej wyglada tak ze trzeba się umówić telefonicznie na dany termin , można wrzucić 
dokumenty do urny lub stać w kolejce osób umówionych na dany dzień i rejestrować pojazd przekazując osobie na wejściu wymagane 
dokumenty . Nie można wejść do wydziału

Rejestracja- system e kolejki. Brak terminów na rejestrację auta krajowego do czerwca. Kalendarz wyswiwtla sie do czerwca, więc 
praktycznie w ogóle nie można się umówić na rejestrację. Odbiór dowodu od 17.05.
Https://bezkolejki.eu/sppruszkow/reservation
Zgłoszenia nabycia/zbycia możliwe za pomocą epuap
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43 Mazowieckie 03-755 Warszawa 60 30

44 Mazowieckie 07-221 Brańszczyk 21

45 Mazowieckie 06-460 Ciechanów

46 Mazowieckie 05-400 Otwock Wizyta po umówieniu się telefonicznym . Problem w tym ze nikt nie odbiera

47 Mazowieckie 05-400 Otwock Wydział komunikacji Warszawa Mokotów czas na rejestracje 39 dni 21

48 Mazowieckie 02-762 Warszawa

1 Opolskie 46-375 0 8

2 Opolskie 46-200 Kluczbork 1 7

3 Opolskie 48-250 Głogówek 7 15

4 Opolskie 48-303 Nysa 7 Urna do 7 dni zarejestrowane 30

5 Opolskie 47-220 Kędzierzyn-koźle 10 14

6 Opolskie 47-225 Kędzierzyn-koźle 15 30

7 Opolskie 48-100 Głubczyce 21 21

1 Podkarpackie 36-100 Kolbuszowa 0 Kolejka, od 5 rano, o 9, 10 auto zarejestrowane, ale w ciągu dnia jesteśmy w stanie zarejestrować. 14

2 Podkarpackie 39-400 Tarnobrzeg 0 Starostwo – kolejka nawet od godz 2 w nocy max 15 numerków 24

3 Podkarpackie 39-200 Dębica 1 1

4 Podkarpackie 38-400 Krosno 1 14

5 Podkarpackie 37-700 Przemyśl 1 Wizyta, możliwość umówienia się na godzinę telefonicznie 14

6 Podkarpackie 35-604 Rzeszów 3 15

Witam
Swoje samochody rejestruje w warszawie w wk warszawa praga północ.
Czas oczekiwania to od 40 do 60 dni. Nie funkcjonuje urna, więc jedynie pozostaje umówienie się na tzw. "zeszyt"

Wk wyszków, zapisy tylko przez internet, numerki tylko na 5 dni do przodu. Czesto brakuje numerkow, czasami doloża kilka dziennie. 
Kolejka caly czas, nie ma szans zarejestrować bez wczesniejszej rezerwacji dnia i godziny rejestracji.

Rejestracja odbywa się po wrzucenie dokumentów do urny. Procedura trwa ok 2-3 dni, niestety w dniu rejestracji jestem zmuszony do 
odbioru dowodu rejestracyjnego z uwagi na konieczność wykupienia oc. Dowód rejestracyjny otrzymuję po ok 2 tyg, w ostatnim 
przypadku czekałem 30 dni. Jest możliwość zarezerwowania wizyty- najbliższy wolny termin 14 dni.

W ogóle nie można się dodzwonić do wydziału komunikacji
Warszawa Mokotów

Dobrodzien
Wydział komunikacji w Oleśnie działa dosyć poprawnie bez wcześniejszego umawiania się ,rejestracja "z marszu" czas oczekiwania w 
kolejce 1-2 godziny w zależności od liczby petentów. Odbiór Stałego dowodu zazwyczaj ok.7-9 dni.

Wydział komunikacj kluczbork działa normalnie czeka sie w kolejce ok 2 godz tak nie ma innych problemow.

Wydział komunikacji w Prudniku kontakt telefoniczny bardzo trudny. Informacja z poniedziałku że covid w starostwie cokolwiek to 
znaczy to będzie dla nas tylko gorzej. Nie chcą rejestrować kilka aut za jedną wizytą a ja potrzebuję kilka aut w tygodniu zarejestrować i 
po zgłaszać sprzedaże. Ciekawe co będzie teraz jak ogłosili że covid wśród pracowników.

Wyznaczenie terminu na rejestrację odbywa się dwuetapowo:1 opcja umówienie terminu telefonicznie lub 2 opcja umówienie terminu 
przez internet. Czas oczekiwania w 2 przypadkach wynosi około 10-14 dni. Dzisiaj rano 19.04.najbliższy termin jest na 30.04. Termin na 
rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy pracownicy urzędu starają się umawiać wcześniej, ale nie zawsze jest to możliwe. Brak 
osobnego okienka dla firm zajmujących się zawodowo sprzedażą pojazdów. Na 100 tys mieszkańców powiatu kedzierzyńsko-
kozielskiego przypada 1 wydział komunikacji.

Wk kedzierzyn-kozle. Umawianie internetowe lub telefonicznie. Oczekiwanie na chwile obecną to 15 dni
Https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2072/wydzial-komunikacji-i-transportu.html

Witam. Dziewczyny w naszym wk w tej chwili mówią ze tylko dzięki ich zaangażowaniu czas oczekiwania skrócił się z min miesiąca do 
około 3 tyg ale terminy się zmieniają co kilka dni jeszcze przed świetami było miesiąc teraz 14-21 dni. Niestety czas może przed 
majówka wydłużyć się. Dziewczyny uwijają się ale mówią ze jest im ciężko. Nie można narzekać akurat na ich prace u nas w 
głubczycach. Pozdrawiam

Zwykla kolejka

Krosno- rano pobieramy numerek i w tym samym dniu rejestrujemy pojazd. Numerek trzeba pobrać w godzinach rannych po godzinie 
12:00 szanse na zarejestrowanie zerowe.

Wydział komunikacji zamknięty wszystkie punktu urzędu miasta zamknięte (4 punkty w galeriach). rejestracja samochodu po umówieniu 
telefonicznym około 3 dni termin rejestracji, odbiór stałego dowodu 2 dni
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7 Podkarpackie 35-603 Rzeszów 5 14

8 Podkarpackie 38-200 Jasło 7 21

9 Podkarpackie 39-300 Mielec 10 12

10 Podkarpackie 37-100 Łańcut 11 10

11 Podkarpackie 38-500 Sanok 14 20

12 Podkarpackie 37-600 Lubaczów 30 Elektroniczna kolejka 15

13 Podkarpackie 35-064 Rzeszów 100 100

14 Podkarpackie 37-200 Przeworsk 10

1 Podlaskie 16-400 Suwałki 6 14

2 Podlaskie 15-591 Białystok 31 Witam czas oczekiwania ponad miesiąc no chyba ze się uda dodzwonić w momencie kiedy jest jakaś luka bo ktoś zrezygnował .

3 Podlaskie 16-400 Suwałki 14

4 Podlaskie 16-060 Zabłudów 20

1 Pomorskie 89-600 Chojnice 1 Umawiają z dnia na dzień, należy dzwonić od godziny 7.30 i wtedy otrzyma się termin na kolejny dzień roboczy 10

W Rzeszowie aby zarejestrować , zgłosić zbycie, nabycie pojazdu należy umówić się na wizytę telefonicznie ( dzisiaj nie było takiej 
możliwości ponieważ nikt nie odbierał telegpnu) ale wizytę można umówić w ciągu 5- 6 dni . Gorzej wygląda powiat bo tam pierwszy 
wolny termin to 30 kwiecień. W rzeszowie tez nie karają za spóźnienie z rejestracją w terminie 30 dni , należy tylko napisać pismo o 
przywrócenie nowego 30 dniowego terminu rejestracji. ( mogę podesłać pismo które dostaliśmy z urzędu o przekroczeniu terminu)
W rzeszowie w każdej galerii są punkty obsługi mieszkańców w których jest wydział komunikacji i tam też można zarejestrować auto 
lecz narazie zostały pozamykane . Gdy funkcjonowały bardzo ułatwiały rejestrację ponieważ czynne były 6 dni w tygodniu.
Jak myślę rzeszów nie wygląda jakoś dramatycznie co nie oznacza że cała procedurą z rejestracją nie utrudnia nam funkcjonowania.
"strona główna – biuletyn informacji publicznej miasta rzeszów" https://bip.erzeszow.pl

Kolejka na zewnątrz w deszczu mrozie i śniegu do sprawdzenia dokumentów (czas oczekiwaia 45min-2h) jeśli wszystkie dokumenty są 
ok trzeba zrobić opłatę za rejestrację.

Wk mielec.
Umowienie wizyty telefonicznie.
Termin za 10dni.

Dzień dobry, w wydziale komunikacji w łańcucie obowiązuje kolejka elektroniczna, terminy dodawane są na początku tygodnia. Na dzień 
19.04.2021 pierwszy wolny termin na rejestrację to 4.05.2021.Petenci Z ulicy nie są obsługiwani. Zbycie pojazdu zgłaszam jedynie 
online.

Umowienie na termin rejestracji osobiscie w urzedzie, w niektorych przypadkach idzie umowic termin telefonicznie.

Wydział komunikacji w rzeszowie nie obsługuje obywateli zamknięty do odwołania

Wk obsługuje strony na podstawie kolejki, do której potrzebne jest uzyskanie internetowej rezerwacji – tzw. "biletu". I w tym temacie 
zaczyna się cały problem. "bilety" pojawiają się każdego dnia roboczego o godzinie 8.00. Zdobycie owego graniczy z cudem. O godz. 
8.02 pojawia się informacja, że na dany dzień już biletów nie ma. Szczęśliwym nabywcom biletu wizyta ustalana jest w terminie od 14 do 
nawet około 30dni (fakt potwierdzony). Bilety są w pełni personalizowane i niezbywalne, co akurat jest pozytywnym aspektem z uwagi 
na fakt handlu owymi przez niektóre podmioty. Największym problemem jest to, że czasem potrzeba nawet tygodnia starań aby móc 
trafić w wolny termin, który jednak jest odległy… dowód rejestracyjny tzw stały jest zazwyczaj gotowy do odbioru po 10dniach od daty 
rejestracji czasowej.

W tym momencie kiedy wypełniam ankietę kolejka do rejestracji to około 6 dni. Rezerwuje się termin na stronie 
https://bezkolejki.eu/umsuwalki.

Umawianie wizyt online ewentualnie oczekiwanie w kolejce w zależności od ilości klientów. W urzędzie funkcjonuje biletomatbz 
numerkami kolejki. Umawianie online na 2 tygodnie do przodu. Z biletem w zależności od ilości klientów.

Starostwo w białymstoku,rejestracja dla przedsiębiorców praktycznie z dnia na dzień,kolejka online także bez większych 
problemów,gorzej z odbiorem dowodów termin na tydzien i wiceje. wk w białymstoku to już termin dla klienta dzwonik 16.04 to wolny 
termin na 10.05, pozdrawiam.
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2 Pomorskie 82-440 Dzierzgoń 1 1

3 Pomorskie 84-200 Wejherowo 1 1

4 Pomorskie 84-230 Rumia 5 7

5 Pomorskie 83-330 Żukowo 7 10

6 Pomorskie 82-500 Kwidzyn 8 5

7 Pomorskie 83-300 Kartuzy 14 21

8 Pomorskie 83-261 Piece 15 20

9 Pomorskie 81-017 Gdynia 20 Wizyta tylko po telefonicznym umówieniu się, ale niestety albo zajęte albo brak terminów. 20

10 Pomorskie 76-200 Słupsk 27 18

11 Pomorskie 80-460 30 7

12 Pomorskie 83-000 Pruszcz gdański 30 Rejestracja tylko przez wrzucenie do urny. 15

13 Pomorskie 81-079 Gdynia 34 22

14 Pomorskie 81-107 Gdynia 40 50

W wk w sztumie stoi pani na korytarzu która przyjmuje dokumenty, spisuje: imię i nazwisko interesanta oraz nr telefonu. Na rejestracje 
czeka się ok 2 godzin-pani dzwoni, żeby przyjść po odbiór dokumentów.
Dodam: rejestruje z marszu-nie trzeba się nic umawiać, jadę z dokumentami i mnie przyjmują.. Ale to chyba jedyny wk o którym 
słyszałem że robią „od ręki”

Wk wejherowo rejestracje i odbiory dowodow bez problemu. Co tydzień w piątek numerki na najbliższy tydzień. Proszę tego skrzynka 
tzw urna przez którą można zarejestrować szybciej niż przez numerek bo trwa to 1-2 dni. Za to są duże zaległości w 
zbyciach/nabyciach.
Wk puck. Rejestracja internetowa i zwykła kolejka. Bez problemu
Wk kartuzy umawianie telefoniczne, czas oczekiwania do 7 dni
Wk kościerzyna umawianie telefoniczne czas oczekiwania do 3 dni
Wk gdańsk rejestracja internetowa i telefoniczna. Czas oczekiwania kilka dni.
Wk sopot rejestracja telefoniczna czas oczekiwania ok 2-3 tygodnie
Wk gdynia rejestracja internetowa czas oczekiwania 7-40 dni

Wydział komunikacji wejherowo. Umawianie kolejki w piątek od 7.30 internetowo lub telefonicznie na kolejny tydzień, bez problemu 
można kilka terminów zarezerwować. Jak dla mnie to działa lepiej niż przed pandemią. Dowod stały po tygodniu do odbioru.

Wk w kwidzynie od ponad tygodnia jest nieczynny z powodu choroby lub kwarantanny pracowników.

Rejestracja po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Kilka razy trzeba dzwonić aby ktoś odebrał telefon. Czas oczekiwania na 
rejestrację ok. 2 tygodnie. Nie ma opcji rejestracji z marszu bez umówienia przez telefon.

Wk- urząd miejski -urna 7 dni, starostwo powiatowe tylko zapisy telefoniczne ok 28 dni.

Gdansk

Witam,
Czas oczekiwania to bite 30 dni, czasem ponad. Rejestracja przez internet i wybierasz najbliższą wolna datę. Słyszałem pogłoski, że 
można telefonicznie się zgłosić i wylapac szybszy termin, ale niestety nigdy nikt nie odebrał jak próbowałem się dodzwonić. Przed 
wejściem stoi pan ochroniarz i wyczytuje po imieniu i nazwisko – takie rodo :)

Rezerwacja terminu za pomocą strony internetowej, co poniedziałek rano udostępniane są nowe terminy na tydzien za 4 tygodnie. Czyli 
teraz 26.04 pojawia się terminy na 24-28 mają. Jeżeli wczoraj w środę 21.04 kupiłam auto to zarezerwować termin mogę dopiero w 
poniedziałek 26.04 A termin na rejestrację dostanę (jak mi się uda) na 24 maja. 30 dni nie realne. A i jeszcze jedno, w poniedziałek w 
ciągu 1 godziny zajmowane są wszystkie terminy więc po południu i w kolejne dni nie ma szans. Strona: Gdynia.pl/bip/rezerwacje

W gdyni mając kartę mieszkańca (którą żeby wyrobić należy pójść do oddziału urzędu, wypełnić wniosek, dołączyć swoje zdjęcie i 
czekać na nią 2 tygodnie. Po tym czasie ponownie trzeba pójść do urzędu by ją odebrać), siadamy do komputera w piątek o 7:00 i przez 
system rezerwujemy termin na przyszły tydzień. Prawda jest taka że o 7:15 niema już miejsc i musimy czekać na kolejny piątek i liczyć 
że może się uda. Jeżeli już mamy fart że umówiliśmy termin, możemy w danym tygodniu zarejestrować 2 auta!!
Jeżeli nie mamy karty mieszkańca, możemy dzwonić w poniedziałek od 7:00 i wtedy dostaniemy termin na drugą połowę maja czyli 
ponad 30 dni czekania. Tak jak w przypadku karty mieszkańca, średnio o 7:20 niema już terminów i trzeba czekać kolejny tydzień. 
Podsumowując, niema szans na wyrobienie się w terminie 30 dni. 
Https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,125/rejestracja-pojazdu-uzywanego-zakupionego-w-polsce,535367
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15 Pomorskie 77-235 Dolno 30

16 Pomorskie 81-382 Gdynia

1 Śląskie 43-100 Tychy 0 14

2 Śląskie 41-800 Zabrze 0 14

3 Śląskie 41-800 Zabrze 0 0

4 Śląskie 42-700 Lubliniec 1 10

5 Śląskie 41-208 Sosnowiec 1 23

6 Śląskie 41-922 Radzionków 4 25

7 Śląskie 43-190 Mikołów 5 Urna 40

Wk bytów od tygodnia tylko 1 sprawa przy 1 wizycie. Pododdział miastko rownież i ten sam czas 7 dni aby się umówić trzeba dzwnić 
między godz.7-8 rano pożniej już nie zapisują , czasami trzeba dzwonić 2 dni aby się dodzwonić. Średnio ilość tel. Aby odebrano 120 
-270 połączeń.
Https://www.powiatbytowski.pl/powiat/urzad/wydzial-komunikacji-i-drogownictwa

Brak terminów w ogóle, internetowo nie ma wolnych. Telefonicznie brak. Można tylko w poniedziałek o 7 jak ma się szczęście ponieważ 
lista jest otwarta na chwilę. Można tylko jeżeli ma się więcej niż 4 auta.

Wydział komunikacji w Tychach pracuje w standardowych godzinach otwarcia. Rejestracja odbywa się na bieżąco czas oczekiwania w 
kolejce około 2h czas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny do 2 tygodni.

Wydział komunikacji w Zabrzu otwarty dla wszystkich. Działające Na bieżąco 5-7 okienek obsługowych .Brak Konieczności jakiejkolwiek 
rejestracji terminu. Wchodzisz Z marszu i rejestrujesz.

Wszystko odbywa się normalnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Maseczki, odstępy i ilość osób na sali. Sama rejestracja idzie 
sprawnie.

Urna, elektroniczna kolejka. Można normalnie wejść z tzw "ulicy" i załatwić wszystko w danej chwili. 
https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/internetowa-rezerwacja-kolejki-w-celu-zalatwienia-sprawy-w-wydziale-komunikacji-drogownictwa-
i-transportu-n2863.html

Witam.
Rejestracja poprzez wizytę w wydziale komunikacji najlepiej rano.
Składam kompletne dokumenty i dostaje godzinę popołudniową tego samego dnia na odbiór tablic i dowodu czasowego.
Także w sosnowcu rejestrujemy auta w ciągu jednego dnia.
Spowodowane jest to ewidentnym spadkiem sprzedaży samochodów używanych.
Natomiast odbiór dowodu rejestracyjnego stałego dopiero po około 3 tygodniach.

Wydziale komunikacji w tarnowskich górach rezerwacja przez kolejkę internetową na dwa tygodnie w przód. Lewy walczyłem sobie że 
firmy obsługiwane są tak jakby poza kolejnością. Dokumenty komplet jest składane w osobnym okienku po dwóch trzech czterech 
dniach dzwonił urzędnik że będzie rejestrował i można przyjechać po odbiór dokumentów.
I tak jak pisałem że czas dostarczenia dowodu rejestracyjnego stałego na dzień dzisiejszy 24 dni.
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8 Śląskie 43-230 6 4

9 Śląskie 43-230 6 4

10 Śląskie 42-218 Częstochowa 7 10

11 Śląskie 42-218 Częstochowa 7 10

12 Śląskie 44-100 Gliwice 7 21

Goczałkowice – 
zdrój

Wydział komunikacji (wk) w Pszczynie
1. Standardowo można wrzucać dokumenty do urny – po 5-6 dniach otrzymujesz telefon z zaproszeniem do wk i następuje rejestracja.
2. Sms z informacją że starosta pszczyński zaprasza po odbiór dowodu przychodzi po 11-13 dniach (dane z 7 ostatnich samochodów)
3. Rejestrujesz się przez internet na termin odbioru. Wolne terminy to czas 4-5 dni oczekiwania.
Jeżeli nie urna, to rejestracja przez internet. Wolne terminy oczywiście za 14 dni, a polowanie na termin najlepiej wykonać krótko po 
godzinie 24.00.
Ale
Osobiście byłem u naczelnika wk i uzgodniłem szybką ścieżkę:
A) piszę maila do naczelnika z prośbą o rejestrację, podaję dane auta lub aut
B) dokumenty składam na recepcji starostwa powiatowego
C) w marcu i kwietniu 2021 tez uzgodniony proces działał rewelacyjnie – po napisaniu maila do naczelnika albo tego samego dnia albo 
dnia następnego otrzymywałem telefon abym przyjechał zarejestrować samochód.
D) po przyjściu twardego dowodu z warszawy i otrzymaniu sms z zaproszeniem po odbiór tych dokumentów, zwyczajnie dzwonię do wk 
i uzgadniam że przyjdę pod okienko urzędnika i poczekam na jego wezwanie pomiędzy umówionymi wizytami
Oczywiście to moja prywatna droga, ale w starostwie w pszczynie, kilku moich kolegów korzysta z dobroci naczelnika i postępuje tak 
samo.

Goczałkowice – 
zdrój

Wydział komunikacji (wk) w pszczynie.
1. Standardowo można wrzucać dokumenty do urny – po 5-6 dniach otrzymujesz telefon z zaproszeniem do wk i następuje rejestracja.
2. Sms z informacją że starosta pszczyński zaprasza po odbiór dowodu przychodzi po 11-13 dniach (dane z 7 ostatnich samochodów)
3. Rejestrujesz się przez internet na termin odbioru. Wolne terminy to czas 4-5 dni oczekiwania.
Jeżeli nie urna, to rejestracja przez internet. Wolne terminy oczywiście za 14 dni, a polowanie na termin najlepiej wykonać krótko po 
godzinie 24.00.
Ale
Osobiście byłem u naczelnika wk i uzgodniłem szybką ścieżkę:
A) piszę maila do naczelnika z prośbą o rejestrację, podaję dane auta lub aut
B) dokumenty składam na recepcji starostwa powiatowego
C) w marcu i kwietniu 2021 tez uzgodniony proces działał rewelacyjnie – po napisaniu maila do naczelnika albo tego samego dnia albo 
dnia następnego otrzymywałem telefon abym przyjechał zarejestrować samochód.
D) po przyjściu twardego dowodu z warszawy i otrzymaniu sms z zaproszeniem po odbiór tych dokumentów, zwyczajnie dzwonię do wk 
i uzgadniam że przyjdę pod okienko urzędnika i poczekam na jego wezwanie pomiędzy umówionymi wizytami
Oczywiście to moja prywatna droga, ale w starostwie w pszczynie, kilku moich kolegów korzysta z dobroci naczelnika i postępuje tak 
samo.

Rejestracja po wcześniejszym umówieniu sie na daną godzinę
Czas oczekiwania zależy, nigdy dłużej niż 10dni

Rejestracja po wcześniejszym umówieniu sie na daną godzinę
Czas oczekiwania zależy, nigdy dłużej niż 10dni

Gliwice (urząd miasta ul zwycięstwa) rezerwacja kolejki internetowa, na kolejny tydzień można się zapisywać od 00:00 w poniedziałek – 
"numerki" rozchodzą się w poniedziałek rano. Niedawno urzędnicy byli na kwarantannie przez tydzień wydział w ogóle nie rejestrował 
samochodów. Można też stać w kolejce do urzędu licząc na fart.
Oświęcim (starostwo) rezerwacja kolejki internetowa, 5-7 dni do przodu wszystkie terminy zajęte.
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13 Śląskie 43-173 7 21

14 Śląskie 43-173 Łaziska górne 7 Urna 14

15 Śląskie 43-424 Cieszyn 14

16 Śląskie 41-303 14 30

17 Śląskie 41-300 14 21

18 Śląskie 44-200 Rybnik 14 30

19 Śląskie 43-450 Ustroń 14 14

20 Śląskie 34-300 Żywiec 14 21

21 Śląskie 42-200 Częstochowa 15 Po umówieniu telefonicznym czas oczekiwania plus minus 14dni. Urząd stara się rejestrować wszystko w terminie. 15

22 Śląskie 44-100 Gliwice 16 30

23 Śląskie 42-400 Zawiercie 22 Elektroniczna kolejka. Wizyta po umówieniu się telefonicznie. 30

24 Śląskie 44-240 Bielsko-biała 26 30

25 Śląskie 42-140 Panki 28 21

26 Śląskie 41-902 Bytom 30 14

27 Śląskie 42-300 Myszków 30 30

28 Śląskie 42-350 Myszków 30 30

29 Śląskie 43-430 Pogórze 30 10

30 Śląskie 42-400 Zawiercie 30 14

Laziska gorne
Wchodzisz bez kolejki składasz dokumenty i czekasz tydzień na telefon ze sa tablice i dowod do odbioru czyli juz 7 dni masz samochod 
na placu bez jakich kolwiek dokumentów bo wszystko leży w wydziale i juz samochodu nie możesz sprzedac po 7 dniach dostajesz 
tablice i 3 tygodnie czekania na sztywny dowod. Masakra chory kraj.

Wydział komunikacji w cieszynie brak wolnych terminów na rejestrację w 14dni. Nie stety próby kontaktu telefonicznego bez skutku.

Dabrowa 
górnicza

Kolejka elektroniczna
Aktualizacja z 19.04.2021
Jedyny termin na rejestracje to 20 – pewnie ktoś zrezygnował – innych brak 
Https://kalendarz.dg.pl/qmaticwebbooking/index.html#/

Dąbrowa 
górnicza

Elektroniczna kolejka
Paczkomat inpost- 1-2 dni oczekiwania https://urzad24.inpost.pl/umdabrowagornicza
Biuro podawcze ok 3-4 dni oczekiwania na rejestrację
Https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/umow-wizyte-przed-przyjsciem-do-um-2-2/

Stając w kolejce wcześnie rano jak uda si zdobyć numerek na ten dzień to rejestracja tego samego dnia!
Rezerwując termin przez strone internetową czas oczekiwania na rejestracje to 5 maj ustalająć termin dziś 20 kwietnia.

Procedura kolejka elektroniczna.
Https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkiemenu/internetowa-rezerwacja-terminow-w-wydziale-komunikacji

Wk żywiec kolejka umawiana elektronicznie, dostępny tylko jeden dzień za 14 dni i to przez kilka minut po 7 rano. Można też umówić się 
telefonicznie, ale też tylko przez kilka minut po 7 rano. W wyjątkowych przypadkach znajdą miejsce wczesnej. Odbiór stałych dowodów 
rejestracyjnych po 2-3 tygodni.
Http://www.zywiec.powiat.pl/rezerwacja-kolejki/rezerwacja-kolejki-wydzial-komunikacji.html

Na dzień 20.04 terminy umawiane w internecie pierwszy wolny termin 05.05.2021. Możliwość rejestracji tylko z kodem z rezerwacji 
terminu.

Ustalanie terminu wizyty w um wydział komunikacji przez internet
Zapisując si dziś termin na 12 maj

Umówienie na wizytę telefonicznie, czas oczekiwania do 3tygodni(tj 21dni)
Poprawnie nr w kolejce czas oczekiwania do 30dni
Wydział pracuje w rezimie sanitarnym

Bytom, terminy internetowe minimum 30 dni oczekiwania. Na odbiór stałego dowodu który jest gotowy do odbioru czas oczekiwania na 
termin 14 dni. Na pytanie czy firma może przyjść szybciej bez kolejki odpowiedź że nie.

W wk myszków czas oczekiwania na rejestrację to ok 1 miesiąc, następnie po dwóch tygodniach można dzwonić w celu umówienia się 
na odbiór dowodu rejestracyjnego. I tutaj oczekiwanie kolejne minimum dwa tygodnie. A w obecnej sytuacji wszystko się przedłuża o 
następne tygodnie. Suma summarum towar handlowy mam zablokowany na minimum dwa miesiące

Wydział komunikacji myszków dostępny po wcześnuejszym umówieniu się telefonicznym. Czas oczekiwania 4 tygodnie

Wk cieszyn obecnie ci co wiedzą dają do urny. Do 7 dni czekania i temat załatwiony. Natomiast rezerwacja internetowa nie działa, tzn 
wszystkie terminy są zajęte nawet te na za 2 tygodnie. Przyjście z ulicy zapomnij mic niw załatwisz. Kompletny paraliż.

W przypadku rezerwacji kolejki przez internet czas oczekiwania ok. 30 dni. Dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu do odbioru po ok. 
14 dniach od daty rejestracji.
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31 Śląskie 42-400 Zawiercie 30 40

32 Śląskie 42-310 Żarki 35 30

33 Śląskie 41-711 Ruda śląska 45 Rejestracja online, brak wolnych terminów na dwa miesiące do przodu. Trzeba polować aż ktoś zrezygnuje z swojego terminu. 30

34 Śląskie 43-300 Bielsko-biała

35 Śląskie 43-180 Orzesze 30

36 Śląskie 43-523

37 Śląskie 43-200 Pszczyna 21

38 Śląskie 44-210 Rybnik

39 Śląskie 41-100 Siemianowice 21

Elektroniczna kolejka
Https://bezkolejki.eu/spzawiercie

Wydział komunikacji myszków terminy to około 4 tygodnie. Wcześniej się dzwoni i pani ustalą datę i godz rejestracji często jednak 
termin jest powyżej 30 dni bo. Mam teraz taka sytuację auto zgłosiłem w 14 dniu termin za miesiąc więc po terminie ale pani 
powiedziała że liczy czas kiedy zadzwoniłem to nie będzie kary ale przed rejestracja auto sprzedałem i już minoł termin 30 dni ale nie 
termin wyznaczony w komunikacji i co teraz czy będzie kara czy nie bo ja dotrzymałem terminu a wydział nie a teraz klient będzie po 
terminie

Wydział komunikacji zarówno miasta bielsko-biała , jak i powiatu , działa na zasadzie rejestracji elektronicznej , jezeli uda się ok godz 
8mej rano zarejestrować się , to termin z reguły jest na drugi-trzeci dzień , choć na dzień dzisiejszy pierwszy wolny termin w starostwie 
to 10maj, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po ok 2 tygodniach , sytuacja identyczna jak powyżej , sama rejestracja i odbiór działa 
sprawnie.
Https://bezkolejki.eu/bb2/reservation
Https://bezkolejki.eu/spbb1/reservation

Trzeba wrzucić dokumenty do urny a urzędnicy później dzwonią umówić się kiedy rejestracja na godzinę.
Samochody z zagranicy maja pierwszeństwo przed tymi zarejestrowanymi w pl.
Powiat mikołowski.

Pruchna

Wydział komunikacji w cieszynie
Telefonów nikt nie odbiera-14 porób połączeń.
Elektroniczna kolejka zajęta na 14 dni do przodu i brak możliwości rezerwacji terminu.
Https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkiemenu/internetowa-rezerwacja-terminow-w-wydziale-komunikacji

Https://kolejka.powiat.pszczyna.pl/branch/8

Rybnik
Liczba mieszkańców 137 800
Dzienna liczba numerków do pobrania do rejestracji samochodów – tylko 30 !!!
Dzienna liczba do odbioru dowodu rej. – 115.
Liczba podmiotów wg informacji ceidg z pkd 45.11.Z – 808.
Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ jeśli 5 stanowisk rejestrujących pojazdy obsługuje tylko 30 samochodów dziennie, to jeden urzędnik 
w godzinach 7.30-15.30 rejestruje łącznie 6 samochodów (80 minut na jeden pojazd!!!). Brak wolnych terminów w ogóle na umówienie 
wizyty on-line. Rejestracja nie odbiera telefonów.
Brak jakiejkolwiek gwarancji rejestracji pojazdu w jakimkolwiek terminie, ponieważ kolejki ustawiają się przed otwarciem wk. Sytuacja 
wielokrotnie opisywana w mediach.
Https://rybnik.naszemiasto.pl/kolejka-do-magistratu-w-rybniku-jak-do-miesnego-w-prl/ar/c15-8174617
Https://dziennikzachodni.pl/rybnik-kolejka-przed-urzedem-miasta-ustawia-sie-juz-w-nocy-mieszkancy-stoja-godzinami-by-zarejestrowac-
samochod/ar/c15-15482312

Tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym , do tyg póżniej możemy zarejestrować samochód . Wk siemianowice brak 
możliwości zarejestrowania auta na bieżąco !
Ps na stronie brak info o aktualnej styuacji 
Https://siemianowice.net.pl/p,s,wniosek_rejestracja_pojazdu.html
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40 Śląskie 42-400 Zawiercie 21

41 Śląskie 34-300 Żywiec 25

1 Świętokrzyskie 25-127 Kielce 2 Elektronicznie, pocztą, telefonicznie 20

2 Świętokrzyskie 28-100 4 30

3 Świętokrzyskie 28-100 5 21

4 Świętokrzyskie 26-035 Raków 5

5 Świętokrzyskie 26-020 Chmielnik 7 7

6 Świętokrzyskie 28-142 Niziny 7 30

Z dnia dzisiejszego tj.19-04-2021
-umówienie telefoniczne pierwszy wolny termin 06-05-2021
-internetowo dla osób fizycznych to 18-05-2021
-dla firm brak wolnych miejsc
Rejestracja przez internet na okres miesiąc plus 1 dzień tz. ze rejestrując się w dniu dzisiejszym mamy do dyspozycji datę do 20-05-
2021
Czyli już wioząc auto trzeba bukować sobie datę rejestracji a na osobę fizyczną może się załapać na pograniczu tych 30 dni

Generalnie dramat. Kolejka internetowa – o 7:00 zwalniają się terminy na kolejny dzień (za 14 dni). O 7:01 już nie ma wolnych miejsc! 
Szanse prawie zerowe na termin. Umawianie się przez telefon – mi się nie udało dodzwonić…
Teraz doszła jeszcze jedna nowość – nie da się zrobić badania technicznego pokolizyjnego bez próbnych tablic. Wcześniej badanie 
techniczne i dodatkowe robiło się za jednym razem. Teraz mamy trzy wizyty w wk – pierwsza po tablice próbne, druga po 
docelowe,trzecia oczywiście twardy dowód. 
Http://www.zywiec.powiat.pl/rezerwacja-kolejki/rezerwacja-kolejki-wydzial-komunikacji.html

Busko zdrój

Busko zdroj.
Wydział komunikacji działa normalnie, urzędnik podchodzi osobiście po kontakcie telefonicznym lub komplet dokumentów wrzucamy do 
skrzynki.
Czas oczekiwania na tablice ok 4 dni, wymiana na twardy dowód po 30 dniach.

Busko-zdroj

Ograniczenia do 2 osob w środku reszta w deszczu na zewnątrz
Po wejściu do środka skrzynka na dokumenty
Po wrzucieniu dokumentów 2-3dni pani dzwoni i mówi na kiedy przyjść kolejne 1-2dni
Odbior twardego 3 tyg

Obowiązuje elektroniczna kolejka.
Okres oczekiwania wg starostwa to 5 dni.
Termin ustalany jest poprzez strone:
Https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/index.php/starostwo-powiatowe-w-kielcach/

Filia w chmielniku działa przez zapisy w internecie w normalnych godzinach można się umówić ale trzeba około 1 tygodnia próbować 
żeby złapać wolne miejsce
Gdy się siadzie i filuje o godzinie 6.00
Można zarezerwować na dwa dni do przodu
W starostwie w kielcach jest dużo gorzej 
Pozdrawiam

Na dzień 21.04.2021 po rozmowie telefonicznej godz:14:15 z panią z działu rejestracja pojazdu w powiecie busko-zdroj trzeba czekać 7 
dni roboczych . Dokumenty wrzucamy do urny która stoi na korytarzu .Czas Oczekiwania na dowód stały do 30 dni roboczych ( pani 
odpowiedziała "my nie mamy wpływu kiedy będzie dowód stały" )
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7 Świętokrzyskie 26-021 Kielce 9 20

8 Świętokrzyskie 26-008 Górno 10 Rejestracja przez internet. 14

9 Świętokrzyskie 27-400 10 10

10 Świętokrzyskie 28-200 Staszów 10 20

11 Świętokrzyskie 28-200 Staszów 12 Dokumenty wrzucane do urny. Czas oczekiwania w moim przypadku to 12dni.

12 Świętokrzyskie 27-500 Opatów 14 30

13 Świętokrzyskie 28-200 Staszów 14 Urna 21

14 Świętokrzyskie 27-400 Ostrowiec 18 10

15 Świętokrzyskie 28-230 Połaniec 25 30

16 Świętokrzyskie 26-260 Fałków 30 10

17 Świętokrzyskie 28-230 Staszów 30 30

18 Świętokrzyskie 28-200 Staszów 30 30

Powiat kielce rejestracja pojazdu wolne terminy wchodząc na stronę internetową o 7 rano są dostępne terminy na 28.04.2021(ale 
system czasami się przywiesza i nosimy powtarzać ta czynność oczywiście jeśli zdążymy bo czasem o 7.30 już brak wolnych terminow, 
omówienie wizyty telefonicznie nieosiągalne dodzwonić się do wk graniczy z cudem.Oczekowanoe Na twardy dowód ok 3 tygodni
Miasto kielce
Próba dzwonienia się o godz 8 rano (w kolejce do połączenia czeka ponad 10 osób (nie wiadomo ile może to być 12 albo 40 osób)
Próba umówienia wizyty online godzina 8 rano brak wolnych terminow (wolne terminy wskakują o godzinie 7.30)
Po 15 min na telefonie dodzwonilem się do wk termin umawiamy jest na kolejny dzień roboczy nie ma możliwości umówienia wizyty np 
2 dni do przodu

Ostrowiec 
świętokrzyski

Bardzo ciężkio się dodzwonić. Nie ma możliwości wejścia dalej niż na recepcję. Wizyta tylko po umówieniu telefonicznym czas 
oczekiwania na swój termin ponad tydzień. 
Https://www.ostrowiecki.eu/

Dokumenty wrzucamy do skrzynki. Czas oczekiwania na rejestrację 10 dni. Później dowód tymczasowy też do skrzynki i odsyłają 
pocztą, przynajmniej u mnie się tak odbyło. Generalnie dla mnie lepiej niż przed pandemią bo nie trzeba stać w kolejce cały dzień. 
Pozdrawiam mirek

Kolejka bez możliwości umówienia się na termin stoisz od rana w kolejce w okienku obsługi klienta jedna pani która biega na 1 piętro z 
dokumentami sprawdzić czy wszystko w porządku czy może przyjąć czyli człowiek orkiestra przyjmuje sprawdza wypełnia za ludzi 
wnioski wydaje tablice dowody itd.kiedy zarejestrujemy ? Wielka niewiadoma może się uda dziś a może za miesiąc zdzwonimy jak 
zarejestrujemy .WYdział Komunikacji opatów starostwo powiatowe w opatowie

W celu ustalenia bieżącej sytuacji od dwóch dni próbujemy się dodzwonić do naszego wk staszów, niestety bezskutecznie:(więc jedynie 
co wiem na ta chwile to informacje z przed tygodnia-urna,czas oczekiwania około 3-4 tygodni na dowód tymczasowy.Co Do odbioru 
dowodów stałych trudno powiedzieć jak jest teraz ,wcześniej po otrzymaniu informacji telefonicznej(oczywiście trzeba dzwonić i 
dopytywać nie robia tego sami), ze dowód juz jest wymiana pocztą,odsylalismy tymczasowy przysyłali stały i kartę pojazdu.

Wydział komunikacji zamknięty dla interesantow, dokumenty rejestracyjne należy wysyłać pocztą na adres wydziału komunikacji, czas 
rejestracji minimum 1 mc,wydział komunikacji informuje telefonicznie o zarejestowaniu pojazdu.
Dzwoniłem dopytać dnia 15.04.21r
Http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/web/guest/wydzial_kt

W wydziale komunikacji jest urna.
Na rejestrację czeka się do 30 dni jeśli wszystkie dokumenty się zgadzają.
Można dopisać też pilne i rejestrują w ciągu 14dni, taką dostałem informację od kolegi który pracuje w starostwie. Jakos nie ma dużych 
przestojów.

Urna. Do 30 dni czekania. Trzeba jeszcze dzwonić. Ciężko określić ale okresy czekania bardzo długie. Twardy dowód w 30 dni marne 
szanse.
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19 Świętokrzyskie 25-637 Kielce 30

20 Świętokrzyskie 26-035 Raków 18

1 82-300 Elbląg 30 15

2 82-300 Elbląg 15 20

3 19-300 Ełk 14 14

4 11-400 Kętrzyn Elektroniczna kolejka lub umówienie się na telefon. 20

5 10-686 Olsztyn 14 20

6 10-699 Olsztyn 30 25

7 12-200 Pisz 30 30

1 Wielkopolskie 62.040 0 Stęszew rejestracja na bieżąco, kolejka minimalna. Twardy dowód niestety trzy tygodnie 21

2 Wielkopolskie 64-920 Piła 1

3 Wielkopolskie 63-100 Śrem 1 25

4 Wielkopolskie 64-800 Chodzież 2 2

Um kielce wydział komunikacji, brak jakiekolwiek możliwości umówienia wizyty. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie ani 
internetowo. Zapisy przez internet od 7.30. i w momencie rozpoczęcia procedury wpisywania dany i dojścia do końca procedury 
rejestracji….brak wolnych terminów!!!! Telefonicznie, brak możliwości dodzwonienia się, a w godzinach południowych pani z wk 
przekazuje informacje, że trzeba próbować od 7.30. I tak w nieskończoność. Przesłałem również do pana na messenger artykuł z 
gazety lokalnej o sytuacji w wk um kielce. Ogólnie to jest sytuacja tragiczna pod każdym względem od ponad roku!!!! Jedynie urna na 
dokumenty i czekanie ponad 2-3 tygodnie na ewentualny telefon z wk. Nie jestem w stanie określić czasu oczekiwania na rejestrację…
nie jest to możliwe w ciągu 30 dni.

Wydział komunikacji czynny 3dni w tygodniu. Elektroniczna kolejka. https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/index.php/rejestracja-pojazdu-
dla-gminy-rakow/

Warmińsko-Mazurskie
Witam starostwo powiatowe elbląg utrudnienia w rejestracji w piątek dzwonimy w celu uzyskania informacji o rejestracji pan z informacji, 
proszę dzwonić w poniedziałek w celu zapisania się w kolejkę do rejestracji , w piątek nie przyjmują zapisów na następny tydzień więc 
nie uzyskaliśmy informacji jaki termin .

Warmińsko-Mazurskie
Elektroniczna kolejka brak wolnych terminów .
Https://bezkolejki.eu/umelblag

Warmińsko-Mazurskie
Telefoniczne umawianie wizyty dotyczy rejestracji pojazdu. Odbiory stalego dowodu bez wcześniejszego umówiania wizyty. Termin 
rejestracji zależy od terminu sprowadzenia. Robią wszystko aby firma uniknęła kary. Jak auto pod klienta to rejestracja w ciągu 3 dni. 
Pozdrawiam marcin

Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurskie

Kolejka elektroniczna. Strona do rezerwacji kolejki czasami nie działa tak jak np. dzisiaj. Rezerwacja kolejki możliwa tylko w godzinach 
nocnych 00:01 numerki dostępne tylko kilka minut i tylko na jeden dzień roboczy. W sumie nazwać można patologią hurtowe 
zamawiania nr przez firmy specjalizujące się w rejestracji pojazdów i pobierających opłatę (za usługę) rejestracji pojazdu w imieniu 
klienta lub trudniących się sprzedażą miejsc w kolejce.

Warmińsko-Mazurskie Elektroniczna https://bezkolejki.olsztyn.eu/maintenance

Warmińsko-Mazurskie
Wk w piszu;
Umowienie wizyty telefonicznie :czas oczekiwania ok 4 tygodni
Umowienie wizyty przez internet:beak terminiww do 19 maja…pozniej kalendarz niedostępny

Szteszew

W pile funkcjonują wizyty, które można zabukować przez internet na dany dzień i godzinę, jednakże jak dziś się umówię – wizyta za 2 
tygodnie. Można też iść stanąć w kolejkę (oczywiście na dworze) i się czeka od 1 godziny do 2 godz.

Można się umawiać tylko i wylacznie na kolejny dzień, czyli dziś rano dzwonie i umawiam się na jutro. Oczywiście jeśli nie zadzwonie 
rano to duże prawdopodobieństwo jest takie ze zabraknie wolnych miejsc/godzin, wtedy trzeba próbować następnego dnia. Można tylko 
zarejestrować auta sprowadzone. Odbiór twardego dowodu bez problemu po około 25-30dniach. Wk działa fajnie sprawnie i nigdy nie 
miałem jakiś większych problemów. Nie ma opcji przerejestrowania już zarejestrowanych aut w pl. Pracownicy wk informują ze należy 
tylko zgłosić nabycie/zbycie pojazdu przez internet/mail/listownie.

U nas 3 tygodnie wk był zamknięty. Pracownicy pracują pełna parą lecz nie rozwiązuje to problemu kolejek. Kolejność na zasadzie "kto 
ostatni?". Mało tego, w poczekalni mogą przebywać tylko 3 trzy osoby – reżim sanitarny, co z tego jeżeli przed budynkiem kotłuje się 
tłum bo trzeba dopełnić nałożonego obowiązku i zgłosić, zarejestrować, przerejestrować, odebrać dowód stały itd itp etc. Czas 
oczekiwania ogólnie u nas nie jest zły ale sprzedaję samochody na całą polskę więc klienci przez kolejki i bzdurne utrudnienia czasami 
wahają się z zakupem. Pozdrowienia z chodzieży
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5 Wielkopolskie 63-400 2 2

6 Wielkopolskie 64-915 Jastrowie 3 Wizyta po umówieniu telefonicznym 3

7 Wielkopolskie 64-550 Duszniki 8 40

8 Wielkopolskie 63-720 10 20

9 Wielkopolskie 64-410 Sieraków 10 Wizyta po umówieniu telefonicznym. Czas oczekiwania 7-10dni roboczych. 21

10 Wielkopolskie 63-800 Gostyń 14 21

11 Wielkopolskie 62-800 Kalisz 14 30

12 Wielkopolskie 61-306 Poznań 14 Rezerwacja wizyty online 10

13 Wielkopolskie 63-600 16 Dzisiaj 19 kwietnia dzwoniłem telefonicznie i umawiamy się na rejestracje a na dowód twardy czekałem na fiata 500 25 dni parodia 25

14 Wielkopolskie 62-510 Konin 17 30

15 Wielkopolskie 63-400 20 20

16 Wielkopolskie 63-900 Rawicz 21 21

17 Wielkopolskie 63-400 24 10

Ostrów 
wielkopolski

Na wstępnie napiszę, że dużego problemu z rejestracją aut nie ma w ostrowie wielkopolskim ale napiszę jak to się odbywa bo to mój 
"obywatelski" obowiązek jako handlarz. Mianowicie na stronie urzędu widnieje wiadomość cyt. "ograniczenia w dostępie do budynku 
urzędu" oraz "dostęp do budynku będzie regulowany przez pracowników oddelegowanych do tych celów, którzy będą również udzielać 
wszelkich informacji". Rejestracja odbywa się na zasadzie kolejki jak w monopolowym kto pierwszy ten lepszy (kolejka jest jedna dla 
wszystkich spraw związanych z rejestracją, nabyciem, zbyciem aut). Nie ma możliwości rejestracji online oraz w inny sposób. Dodam, iż 
napisałem czas oczekiwania 2 dni bo to ustosunkowane jest od godziny przyjścia pod urząd, ale trzeba przyznać, iż jeżeli się przyjdzie 
stosunkowo wcześnie to powinno się udać zarejestrować samochód w ten sam dzień.

W wk szamotuły wysyła się komplet dokumentów na e-mail
I po około 3 dniach przychodzi informacja zwrotna z informacją na jaki dzień podjechać z oryginałami, te zostawia się w portierni i w 
ciągu godziny pani oddzwania na którą podjechać po tablice.

Koźmin 
wielkopolski

Https://bezkolejki.eu/spkrotoszyn/queuestatus
Najbliższa wizyta możliwa na 29.04.2021
W chwili wypełniania ankiety,
Można temat ogarnąć przez biura jest minimalnie krócej ale to dodatkowe koszty,
Starostwo ma internetowy system budowania zapisów, jeżeli czekamy na kolejkę około 10 dni plus odbiór dowodu trwa około 14 dni, to 
mamy minimalnie 3 tygodnie czekania,

Auto można zarejestrować na 2 sposoby.
Dzwoniąc od 7:30 żeby umówić się na drugi dzień jednak dodzwonienie się to jakiś cud a po godzinie 8 jak ktoś odbierze to już wszystko 
zarezerwowane i każą dzwonić na drugi dzień od 7:30 (więc koło się zamyka).
Rejestracja internetowa najbliższy wolny termin za dwa tygodnie.

Wydział komunikacji obsługuje jedynie zapisanych interesantów.
Brak możliwości kontaktu telefonicznego nikt nie podnosi słuchwaki nawet jak sie czeka 20min na linii.
Możliwość zapisania sie w kolejkę przez stronę intenetową urzędu czas oczekiwania około 14-16dni od dnia zapisania do pierwszej 
możliwej wizyty.
1 pojazd to 1 sprawa, więc każdy pojazd rejestrujemy następną wizytą.

Kepno

Wizyta po umówieniu tel. Dramat głównie z powodu blokady towaru handlowego (auta) na czas ok 1,5 miesiąca. O kosztach rejestracji i 
oc nie wspomnę.

Ostrów 
wielkopolski

Ostrów wielkopolski numerki na umuwienke wizyty online zaklepane na 14-20 dni do przodu. Co do rejestracji w samym urzędzie o godz 
7. 30już brak numerków

Sytuacja jest tragiczna ludzie siedzą przed laptopami ,telefonami i komputerami na raz i klikają o północy a tu minuta po i wszystko 
czerwone …

Ostrow 
wielkopolski

Elektroniczna kolejka jest czynna, jednak czas oczekiwania to około 24 dni, urzad czynny "od tylu" – innym wejściem wpuszczani są 
interesanci do rejestracji, czynna jest połowa okienek czyli 5 stanowisk na 10- reszta jest na zdalnym i tak wymieniają się tygodniami
Https://www.powiat-ostrowski.pl/
Https://bezkolejki.eu/spostrow
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Strona 24

18 Wielkopolskie 64-600 Oborniki 25 14

19 Wielkopolskie 62-436 Orchowo 27 18

20 Wielkopolskie 64-500 Szamotuły 30 14

21 Wielkopolskie 62-300 Września 30 14

22 Wielkopolskie 62-510 Konin 33 35

23 Wielkopolskie 63-400 40 20

24 Wielkopolskie 63-921 Chojno 45 Tylko elektronicznie 25

25 Wielkopolskie 63-800 Gostyń 14

26 Wielkopolskie 62-052 Komorniki

27 Wielkopolskie 62-561 Konin 13

Wk w obornikach wlkp.
Rejestracja pojazdów odbywa się na zasadzie kolejki. Co poniedziałek od 7 rano można zapisywać się osobiście w urzędzie, bądź po 
godz. 8 telefonicznie – o ile numerki jeszcze są dostępne. W ciągu jednego dnia wydawane są numerki na cały tydzień – w chwili 
obecnej na 3eci tydzień do przodu. Termin załatwienia sprawy między 21-25 dni.
Możliwa jest również rezerwacja kolejki internetowo dokładnie na miesiąc do przodu (30 dni) o ile ma się szybki internet. O godzinie 
00:01 nie ma już wolnych numerów – z zaufanego źródła wiem, że wszystkie pobiera "firma" pomagająca w rejestracji pojazdu za 
opłatą.
W/w firma rejestruje pojazd w ciągu 2-5 dni za dodatkowe 200zł.
Praca samego wydziału na plus – czas załatwienia sprawy ok. 20 min, dziewczyny uwijają się jak tylko mogą. 
Odbiór twardego dowodu bez problemu, bez umawiania się w godzinach pracy urzędu, czas oczekiwania na dowód zazwyczaj 14 dni.
Https://powiatobornicki.pl/wydzial-komunikacji-i-rozwoju/

Wysłanie dok na adres mailowy i oczekiwanie na nadanie terminu..
Http://kd.powiat-szamotuly.pl/
Termin dostępny po ok miesiącu..zakaz wejścia do urzędu.. dok zostawia się w urnie.

Dokumenty można zostawić w urnie (termin realizacji sprawy do 4 tyg zakładając że wszystko jest ok) umówienie wizyty przez internet 
czas oczekiwania 2-3 tyg z tym że właśnie sprawdziłem i strona albo nie działa albo wszystkie miejsca na najbliższe miesiące już 
zaklepane…

Umawianie telefoniczne, pani na hasło przekroczenia 30 dni powiedziała, że możemy się odwoływać od kary :). Ankietę proszę 
anonimowo, ponieważ po ostatniej akcji dzwonienia i meilowania do ministerstwa infrastruktury, ministerstwo odpisało, że złożyłem 
skargę na radę powiatu konińskiego, urząd miejski w koninie i pismo otrzymał prezydent konina. Chwilowo moja firma nie jest mile 
widziana w wydziale komunikacji :)

Ostrów 
wielkopolski

Kolejka od 5 rano lub firma rejestrującą w urzędzie bardzo okrojony skład na rejestracji.
Https://bezkolejki.eu/spostrow

Witam
Dziś 20.04 wykonałem telefon o godz. 8 00 do wydziału komunikacji w gostyniu termin umówienia rejestracji jednego auta na jutro na 
godz 10.30 jeżeli chcę nastepne zarejestrować to muszę dzwonić jutro i poda pani z wydziału następny termin.
Rejestracja internetowa sprawdzam dostępność terminów 20.04 o godz 14.30 ! Pierwszy wolny termin 05.05.2021
Zgłoszenie sprzedaży lub zakupu auta odbywa się na zasadzie wkładanie wniosku z kserem zakupu lup sprzedaży pojazdu po paru 
dniach przychodzi potwierdzenie zgłoszenia pocztą do domu
Odbiór twardego dowodu auto rejestrowałem 29.03.2021 smsa otrzymałem że twardy dowód jest do odbioru w 12.04.2021

Starostwo powiatowe w koninie
Dziś tj 19.04 godzina 8:
Brak terminu do 04 maja w elektronicznej rejestracji, telefonicznie bez szans na połączenie,
Odbiór dowodu na 04 maja – jest jeszcze tylko kilka wolnych godzin
Na stronie starostwa informacja o ograniczonym działaniu wydziału 
Http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/starostwo-powiatowe-w-koninie/wydzialy-i-
biura3/wydzial-komunikacji4.html
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Strona 25

28 Wielkopolskie 64-100 Leszno

29 Wielkopolskie 62-020 Swarzędz

30 Wielkopolskie 64-500

1 Zachodniopomorskie 73-110 Stargard 2 14

2 Zachodniopomorskie 74-100 Gryfino 10 20

3 Zachodniopomorskie 78-200 Białogard 14 14

4 Zachodniopomorskie 72-130 Maszewo 14 14

5 Zachodniopomorskie 72-010 Police 14 30

6 Zachodniopomorskie 72-005 Przecław 14 21

7 Zachodniopomorskie 70-035 Szczecin 25

8 Zachodniopomorskie 72-100 Goleniów 31 14

9 Zachodniopomorskie 74-320 Barlinek 36

10 Zachodniopomorskie 73-110 Stargard 14

11 Zachodniopomorskie 72-112 Stepnica 14

Czas rejestracji wk leszno do 5dni (urna) ale przed świetami było gorzej-sytuacja się dynamicznie zmienia,drugi urząd starostwo 
powiatowe wk termin rejestracji przez biuro/agencje celna dobre 2 tygodnie,ale idąc prywatnie czas ponad 3 tygodnie,usłyszałem 
informacje ze brak "rak" do pracy w starostwie,zaznaczam na przełomie roku sytuacje się zmieniają raz starostwo przyspiesza a urząd 
miasta zamula,dodatkowo kolejny problem wymysł "starostwa" bez wygenerowanego dokumentu akcyzowego na który się czeka kilka 
dni nie zarejestrują auta na miękki dowód gdzie z tego co wiem w całej polsce nie ma z tym problemu pokazując wpłatę

Urząd działa i obsluguje na bieżąco .
Dotyczy wydziału komunikacji w swarzędzu należącego pod starostwo poznań.

Szamotuly

Trzeba skanować wszystkie dokumenty do rejestracji i wysłać je na meila wydziału komunikacji do weryfikacj trwa ona ok 6-7 dni. W 
odpowiedzi na meila jeśli wszystkie dokumenty są ok ustalają termin rejestracji to jest jakieś kolejne 6-7 dni i w tym dniu trzeba do 
godziny 9.00 dostarczyć dokumenty spakowane i opisane z nr sprawy. Urzędnik dzwoni do zainteresowanego o której może przyjść 
odebrać dokumenty a jeżeli nie pasuje godzina to umawiają się na inny dzień.

Stargard.
Elektroniczna kolejka ,lub telefoniczne umawianie wizyt dotyczących rejestracji lub spraw bieżacych np. odbiór stałego dowodu. Działa 
to bez większych problemów. Czas oczekiwania na wizytę od 0 do max 2 dni

Rejestracja pojazdow tylko po umowieniu wizyty online. Termin oczekiwania 10dni. Na jeden numerek mozliwa rejestracha jednego 
auta.
Www.bip.gryfino.powiat.pl

Szansa na rejestrację, to zdobycie od rana numerka.Długość Oczekiwania na wejście do okienka to 5 godzin. Ludzi masa, płyn do 
dezynfekcji oczywiście dostępny ale bez dostępu do toalety. Wydział przyjmuje zapisy na rejestrację, czas oczekiwania to ponad dwa 
tygodnie, czas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny,to kolejne dwa tygodnie.

Wydział komunikacji goleniów rejestracja poprzez urnę i elektroniczna kolejka na 2 tygodnie
Http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204531

Po umówieniu tel.czas 14 dni

Wydział komunikacji police.Umawianie Wyłącznie telefoniczne.Osobne Okienka dla firm i osób prywatnych. Czas oczekiwania na termin 
10-14 dni.
Https://policki.pl/

Urna – czas oczekiwania nieokreślony , z informacji od klientów wynika że powyżej miesiąca
Wizyta po umówieniu tel. – dla cierpliwych którzy się dodzwonią terminy 3 ,4 tygodniowe ,
Elektroniczna kolejka – jak szczęśliwy nr w totka pojawiają się pojedyncze numerki z terminem za 2 , 3 tyg
Efekt komisant który chce dotrzymać terminu 30 dni poświęca więcej czasu na polowanie na wizyty niż na sprzedaż aut

Https://bezkolejki.eu/spgoleniow
Do 2.05 brak miejsc na rejestracje po tym terminie tez nie widzę wolnych miejsc …..

W jednej filli zwykły zeszt w drugiej elektroniczna rejestracja

Https://powiatstargardzki.pl/strona/menu/34_wydzial_komunikacji
Dzwoniłem dzisiaj ok 9.00 brak numerków na dzisiaj.Pani Każe dzwonić o 8,00 wtedy jest szansa na dzień bieżący.Na Nastempny dzień 
nie można przez telefon się rejestrować.Jnternetowo Tylko na dzień następny ale też już numerkow brak.Dzisiaj O 12 mają dać pulę 
numerków na jutro.I Tak z dnia na dzień.To Dotyczy rejestracji pojazdów .
Jeśli chodzi o sprawy bieżące to tak samo jak z rejestracją jeśli chodzi o procedurę wydawania numerków z tą różnicą,że na dzisiaj są 
numerki.

Wydział komunikacji w goleniowie tylko możliwość umówienia wizyty internetowo czas oczekiwania do 30dni czasami wskakuje 
numerek po północy ale trzeba pilnować żeby się na takiego załapać reasumując od ręki nie ma możliwość na załatwienie jakiejkolwiek 
sprawy w wk
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