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Informacja o Starostwie Powiatowym  

w Szamotułach w tekście łatwym do 

przeczytania 

Informacje ogólne o Starostwie Powiatowym  

w Szamotułach 

Starostwem kieruje Starosta Szamotulski. Starostwo 

znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 4 w Szamotułach. 

Zadania 

Starostwo wykonuje różne zadania. Zajmuje się sprawami 

związanymi z budową domu. Możesz tutaj wyrobić kartę 

wędkarską. Starostwo prowadzi sprawy związane z 

rejestracją pojazdów. Odbierzesz prawo jazdy i kartę 

parkingową.  

Budynki Starostwa  

Starostwo podzielone jest na dwa budynki. Budynek B  

i budynek C.   

Budynek B nie jest dostosowany dla osób  

z niepełnosprawnościami. Aby wejść do budynku należy 

wejść po schodach.  

Budynek C jest dostosowany dla osób  

z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem C jest miejsce 

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi 

wejściowe do budynku są odpowiednio szerokie dla osób 

na wózkach. W budynku jest winda. W budynku jest 

ubikacja dla klientów.  
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Praca Starostwa 

Starostwo otwarte jest od poniedziałku do piątku. Pracuje  

w godzinach od 7:30 do 15:30. Wydział Komunikacji 

obsługuje od 7:45 do 14:30. 

Chcesz załatwić sprawę w Starostwie?  

Możesz: 

 przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem. 

Spotkanie w godzinach od 7:30 do 15:30. Wyjątkiem 

jest Wydział Komunikacji. Wydział Komunikacji 

przyjmuje klientów od 7:45 do 14:15. Obowiązuje 

system kolejkowy. 

 przynieść pismo do kancelarii. Kancelaria to specjalny 

pokój, w którym zostawiasz pisma i dokumenty. 

Kancelaria jest w budynku C. 

 zadzwonić na numer: 612928700. 

 napisać e-mail na adres: starostwo@szamotuly.com.pl . 

 wysłać pismo na adres:  

Starostwo Powiatowe w Szamotułach 

ulica Wojska Polskiego 4 

64-500 Szamotuły 
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Jeśli masz profil zaufany możesz wysłać pismo przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą E-PUAP na: 

/SPSZAM/SkrytkaESP . Profil zaufany to darmowa metoda 

potwierdzenia Twojej tożsamości. Możesz wtedy składać 

dokumenty przez Internet.  

Uwaga: w Polsce jest epidemia koronawirusa. Dlatego 

Starostwo pracuje trochę inaczej. Jeśli chcesz coś załatwić 

to zadzwoń lub napisz e-mail. Możesz też zostawić 

dokumenty w specjalnym punkcie. Punkt znajduje się  

w budynku C. Możesz też się spotkać z pracownikiem 

Starostwa w biurze. Wtedy musisz poinformować nas 

wcześniej. Jest to ważne, aby przygotować biuro. Wspólne 

bezpieczeństwo jest dla nas ważne. 

Inny sposób komunikacji 

Możesz wybrać inny sposób komunikacji z pracownikiem 

Starostwa. Na przykład poprzez tablicę z literami. Wtedy 

musisz złożyć wniosek. Wniosek dostępny jest na stronie 

internetowej. 

 


