Starostwo Powiatowe w Oleśnie to trzy budynki.
Pierwszy jest w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21. Możesz tam załatwić sprawy:
w Wydziale Komunikacji
- rejestracja samochodu
- załatwianie prawa jazdy
- załatwianie dokumentów uprawniających do przewożenia osób lub rzeczy
w Wydziale Budownictwa
- załatwianie pozwolenia na budowę np. domu, garażu, na zrobienie nowego
ogrodzenia
w Wydziale Ochrony Środowiska
- załatwianie karty wędkarskiej
- rejestracja np. łódki, pontonu
-rejestracja zwierząt przywiezionych z zagranicy np. papugi, węże, żółwie, pająki
w Wydziale Edukacji
- załatwianie skierowania dla dziecka do szkoły specjalnej
- rejestracja klubu sportowego dla uczniów
Rzecznik Praw Konsumentów
Masz kłopoty z reklamacją, której sklep nie uznał albo masz kłopoty z reklamacją
wykonanej dla Ciebie usługi pomoże Ci Rzecznik Praw Konsumenta.
W drugim budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6 jest Wydział Geodezji.
Możesz tam załatwić sprawy:
- zamawianie dokumentów z rejestru gruntów np. do sądu, do notariusza
- zamawianie potrzebnych map np. do sądu, do notariusza
- zamawianie innych zaświadczeń o nieruchomościach
W trzecim budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie przy ulicy
Dworcowej 4, na II piętrze jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa
i Zdrowia. Możesz tam załatwić sprawy:
- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
- zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

W tym wydziale jest też Biuro Rzeczy Znalezionych. Jeśli zgubiłeś coś lub znalazłeś
na terenie Powiatu Oleskiego zgłoś się do Biura Rzeczy Znalezionych.
W Starostwie Powiatowym w Oleśnie jest tłumacz PJM, który pomoże Ci
w załatwieniu spraw. Chcesz skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu, musisz
złożyć podanie w sekretariacie starostwa trzy dni przed wizytą:
- osobiście
- albo e-mailem na adres starostwo@powiatoleski.pl
- lub faxem na nr tel. 34 3750 06 02
- lub wysłać podanie listem na adres:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie,
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
Podanie jest na stronie internetowej www.powiatoleski.pl – zakładka dla osób
głuchych.
Starostwo Powiatowe w Oleśnie czynne jest
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 16.00
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.00

