
 

Szanowni Państwo,  

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Starosty Lubelskiego z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Lublinie ograniczeń w wykonywaniu zadań 

w okresie stanu epidemii na terenie RP, w okresie od 23 marca do odwołania obowiązuje zakaz 

bezpośredniej obsługi klientów w podległym Starostwie Powiatowym oraz filiach jego Wydziałów. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników wydziału, biorąc pod 

uwagę § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), 

Wydział Komunikacji Transportu i Drogownictwa (w tym filie wydziału), do odwołania realizuje wyłącznie 

zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów 

rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych. 

Sprawy urzędowe można załatwiać: 
 poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) 
 skrzynkę podawczą PWPW pod adresem: www.esp.pwpw.pl 
 drogą telefoniczną, drogą pocztową 
 drogą mailową: wktd@powiat.lublin.pl 

Jednocześnie informujemy, że punkt kasowy urzędu jest nieczynny. Prosimy o dokonywanie opłat 
związanych z załatwianymi sprawami w formie przelewu bankowego lub pocztowego na odpowiednie 
numery rachunków bankowych. Poza tym w siedzibie w Lublinie oraz filii w Niedrzwicy istnieje możliwość 
płatności kartą. 
W celu zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom, w sprawach objętych zakresem realizowanych 
przez wydział zadań, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim telefonicznym 
omówieniu sprawy z pracownikiem oraz uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny, przy 
uwzględnieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 
W przypadku przebywania na terenie Starostwa Powiatowego w Lublinie w ramach wcześniej umówionej 
wizyty klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej 
części. 
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DROGOWNICTWA 
ul. Spokojna 9B, 20-074 Lublin 

Obsługuje gminy: Niemce, Jastków, Garbów, Konopnica, Głusk, Wólka 

 nr telefonu e-mail 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
81 52 86 702 
81 52 86 703 

wktd@powiat.lublin.pl 

Prawa jazdy 81 52 86 705 lublin.pj@powiat.lublin.pl 

Rejestracja pojazdów 
81 52 86 700 
81 52 86 701 

lublin.rp@powiat.lublin.pl 

Usuwanie pojazdów, 
transport 

81 52 86 708  

Nadzór nad OSK i SKP, 
organizacja ruchu 

81 52 86 706  

Filia w Bychawie 
ul. Piłsudskiego 22 parter, 23-100 Bychawa 

Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew 

Rejestracja i prawa jazdy 81 566 21 72  bychawa.ktd@powiat.lublin.pl 

Filia w Bełżycach 
ul. Fabryczna 2b II piętro, 24-200 Bełżyce 

Obsługuje gminy: Bełżyce, Borzechów, Wojciechów 

Rejestracja i prawa jazdy 81 516 10 42 belzyce.rp@powiat.lublin.pl 

Filia w Niedrzwicy Dużej  
ul. Bełżycka 77, 24-220 Niedrzwica Duża 

Obsługuje gminę Niedrzwica Duża 

Rejestracja i prawa jazdy 81 528 67 70 niedrzwica.ktd@powiat.lublin.pl 

 

Komunikat 

Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Lublinie 

 


