
 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 

tel. +48 18 41-41-600, fax. +48 18 41-41-700,  
Bezpłatna infolinia: 0800-10-90-10  

e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl, http://www.starostwo.nowy-sacz.pl 

 

 

 
 

 
W celu usprawnienia obsługi mieszkańców powiatu nowosądeckiego załatwiających sprawy 

związane z rejestracją pojazdów i uzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wprowadziło biletowy system obsługi Q-Matic. 

 
        System jest instrumentem sterowania kolejką osób oczekujących  

na załatwienie spraw. Zainteresowana osoba po przybyciu do Wydziału Komunikacji 
i Transportu samodzielnie wybiera na pulpicie automatu biletowego odpowiedni przycisk 

deklarowanej usługi i otrzymuje bilet zawierający wszystkie niezbędne informacje o statusie 
wśród oczekujących oraz informację przy którym ze stanowisk obsługa zostanie 

zrealizowana. 
 

JAK POSTĘPOWAĆ: 

 1. Przy wejściu do Wydziału Komunikacji i Transportu znajdują się dwa pulpity automatów 
biletowych – przy Informacji oraz wewnątrz korytarza.  
    

Na pulpicie automatu należy wybrać odpowiedni rodzaj załatwianej sprawy: 

Przycisk A – dotyczy praw jazdy. 
Przycisk B1 – dotyczy odbioru dowodu 
rejestracyjnego, dokonania adnotacji w 
dowodzie rejestracyjnym, zwrotu 
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 
zgłoszenia sprzedaży pojazdu. 
Przycisk B2 – dotyczy wyrejestrowania 
pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu, 
wymiany wtórnika dowodu rejestracyjnego 
i tablic rejestracyjnych, czasowego 
wycofania z ruchu pojazdu. 
Przycisk B3 – dotyczy rejestracji nowego 
pojazdu lub pojazdu zarejestrowanego na 
terenie kraju. 
Przycisk B4 – dotyczy rejestracji pojazdu 
uprzednio zarejestrowanego za granicą, 
nadania nowych numerów 
identyfikacyjnych pojazdu, rejestracji 
pojazdu marki „SAM”. 

 

 2. 

 

 W przypadku załatwiania kilku spraw (np. rejestracji dwóch pojazdów) należy wybrać dwa 
bilety 



 

 3. Na bilecie otrzymacie Państwo informacje 
o statusie wśród oczekujących (liczba 

oczekujących przed Państwem i 
szacunkowy czas oczekiwania) oraz przy 

którym ze stanowisk obsługa zostanie 
zrealizowana. 

 

  

4. 

  

Na wyświetlaczach przed pokojem pojawi się  nr przywołanych biletów oraz numer 
stanowiska załatwiającego sprawę. Dodatkowo usłyszycie Państwo zapowiedź głosową. 

 

5. Po pojawieniu się tych informacji należy podejść do wskazanego pokoju  i stanowiska 
obsługi. 

6. W podobny sposób funkcjonuje również wyświetlacz przy stanowisku pobierania opłat 
administracyjnych - KASA. 

 7. W przypadku wyczerpania możliwości czasowych związanych z załatwieniem sprawy 
w danym dniu, możecie Państwo dokonać rezerwacji kolejki w Punkcie Informacyjnym 
przy wejściu do budynku. 

  

8. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie nr tel. 18 41-41-777 oraz poprzez 

stronę internetową www.starostwo.nowy-sacz.pl. Należy podać swoje podstawowe 
dane: imię, nazwisko i numer PESEL oraz ustalić termin załatwienia sprawy.  
W przypadku rezerwacji telefonicznej lub poprzez stronę internetową prosimy przyjść  
kilka minut przed planowaną wizytą i potwierdzić ją w informacji w celu uzyskania biletu. 

 
Wprowadzony system zagwarantuje dobrą i sprawną organizację obsługi 

mieszkańców, wyeliminuje uciążliwe stanie w kolejce, zapewni porządek, bezpieczeństwo 
i dyskrecję, jak i przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez Wydział 
Komunikacji i Transportu. 


