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Odpowiadając  na  Pana interpelację  z  18  maja  2020  roku  potwierdzam,  iż  w  związku
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a
następnie  stanu epidemii,  ograniczono pracę w Urzędzie  Miasta Kalisza,  podobnie jak
w innych urzędach na terenie całego kraju. 

Prezydent  Miasta  Kalisza,  mając  na  względzie  bezpieczeństwo  i  ochronę  zdrowia
zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu Miasta Kalisza, wydał zarządzenia, które
wprowadziły  ograniczenia  w  bezpośredniej  obsłudze  interesantów,  a  zatem  również
w kwestii przyjmowania wniosków o rejestrację pojazdów: 

1. Zarządzenie  nr  156/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  16  marca  2020  roku
w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego; 

2. Zarządzenie  nr  172/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  25  marca  2020  roku
zmieniające   zarządzenie  w  sprawie  ograniczenia  pracy  Urzędu  Miasta  Kalisza
w związku  z  ogłoszeniem na obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia
epidemicznego; 

3. Zarządzenie nr  210/2020  Prezydenta Miasta Kalisza  z  dnia  21 kwietnia 2020 roku
w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; 

4. Zarządzenie  nr  221/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  4  maja  2020  roku
w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; 

5. Zarządzenie  nr  241/2020  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  18  maja  2020  roku
w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Podstawę  do  ich  wydania  stanowiły  przepisy  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz
rozporządzenia  Ministra  Zdrowia:  z  dnia  13  marca  2020  w  sprawie  ogłoszenia  na
obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia  epidemicznego,  a  także  z  dnia
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/…/

Krystian Kinastowski

20 marca  2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu
epidemii.

Ograniczenia  w  przyjmowaniu  wniosków  o  rejestracji  pojazdów  spowodowane  były
głównie dużą absencją pracowników. Część osób skorzystała z możliwości dodatkowego
zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, inni przebywali na zwolnieniu lekarskim.
Kilku pracowników, zajmujących się rejestracją pojazdów, powróciło do pracy dopiero
w I połowie maja br., po dwumiesięcznej nieobecności.

Braki  kadrowe  przyczyniły  się  do  opóźnień  w  realizacji  zadań  rejestracji  pojazdów,
wprowadzeniu  do  systemu  POJAZD  zawiadomień  o  zbyciu,  nabyciu  pojazdów,  jak
i obsłudze korespondencji z podmiotami zewnętrznymi. 

Ograniczona liczba przyjmowanych wniosków, zmniejszona liczba obsługiwanych osób
w jednym czasie w Biurze Obsługi Interesantów, konieczność rezerwacji  telefonicznej to
obostrzenia  konieczne  w  związku  z  zapobieganiem  rozprzestrzenianiu  się  wirusa  SARS-
CoV 2, które również wydłużyły czas rejestracji pojazdów.

Z  uwagi  na fakt,  że  pracownicy  Wydziału  Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta  Kalisza
mieli bezpośredni  kontakt  z  interesantami  rejestrującymi  pojazdy  z  zagranicy  oraz
z kierowcami  prowadzącymi  pojazdy  samochodowe  w  międzynarodowym  transporcie
drogowym, podjęto decyzję o zastosowaniu kwarantanny składanych dokumentów.

Informuję, że po powrocie większej liczby pracowników do pracy, rejestracja pojazdów
odbywała się w rozszerzonym zakresie. 

Zaznaczam, że z dniem 19 maja 2020 roku kierownictwo Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu  Miasta  Kalisza  uruchomiło  składanie  wniosków  o  rejestrację  pojazdów  firm
leasingowych bez konieczności rejestracji telefonicznej oraz bez ograniczeń ilościowych.
Realizacja  wniosków  następuje  w  możliwie  krótkim  terminie,  z  uwzględnieniem
jednodniowej kwarantanny dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. 

Pozostałe rejestracje mieszkańców Kalisza są dokonywane po uzgodnieniu telefonicznym
wizyty  w  urzędzie.  Do  pracowników  urzędu  docierają  pozytywne  opinie  interesantów,
którzy  są  zadowoleni  z  takiego  rozwiązania.  Interesanci  bowiem  składają  wnioski,
przychodząc  do  urzędu  o  określonej  godzinie,  a  za  2  dni  zazwyczaj  odbierają
dokumenty komunikacyjne. Nie muszą więc tracić czasu na długie oczekiwanie w kolejce
do  Biura Obsługi Interesantów.

Informuję  Pana  Radnego,  że  w  najbliższym  czasie  planuję  wprowadzenie  możliwości
składania  wniosków  o  rejestrację  pojazdów  za  pośrednictwem  paczkomatu  InPost.
W stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii  takie rozwiązanie będzie bezpieczne
zarówno dla interesantów, jak i dla pracowników Urzędu Miasta Kalisza.
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie utrudnionego procesu
rejestracji pojazdów w kaliskim urzędzie miejskim.

Dostaję informację od mieszkańców Kalisza, że od momentu rozpoczęcia pandemii, czyli od ponad 2
miesięcy, utrudniony jest proces rejestracji pojazdów w Kaliszu. W związku z tym np. firmy leasingowe
wysyłają rejestracje do Wrocławia czy też Warszawy, ponieważ tam proces ten odbywa się to o wiele
szybciej niż w Kaliszu. Przykładowo, czas rejestracji w Kaliszu dla leasingu to ponad TYDZIEŃ, a we
Wrocławiu  jeden  dzień.  Tym  samym  obecne  tempo  rejestracji  w  kaliskim  wydziale  komunikacji
wydatnie  wpływa  na  zmniejszenie  wpływów z  tego  tytułu.  Miasto  pobiera  przecież  za  rejestrację
pojazdów opłaty ,w tym także m.in. opłaty drogowe od transportu ciężkiego.

Dodam  ,że  problem  z  wydłużonym  okresem  rejestracji  pojazdów  maja  także  lokalni  dealerzy
samochodów.

Z wyrazami szacunku

Marcin Małecki  
Radny Rady Miasta Kalisza


