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Przedmiot sprawy Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji starostów powiatów 
i Prezydenta Miasta Kielc - w sprawach dotyczących budownictwa

Kogo dotyczy? Stron postępowania

Co przygotować? Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji. Brak wzoru druku.

Jak wypełnić 
dokumenty? Czytelnie, w języku polskim.

Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć 
dokumenty? Dokumenty należy złożyć w momencie zebrania pełnego materiału w sprawie.

Gdzie załatwię 
sprawę?

Dokumenty możesz:
- przesłać na adres: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym Urzędu 
Dodatkowe informacje możesz uzyskać;
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
NUMERY POKOJÓW; Bud. A, pok. 720, 721, 722, 726, 727
NUMERY TELEFONÓW; (41) 342-1814, 1816, 1414, 1186, 1857 

GODZINY URZĘDOWANIA 
Codziennie od 730 do 1530

SEKRETARIAT WYDZIAŁU
pok. 735, bud. A
tel: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Tak, przesyłając wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Usługa wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co zrobi urząd?
Rozpatrzy sprawę zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany przez organ do ich uzupełnienia w określonym terminie.

Jaki jest czas 
realizacji?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, 
a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania.

Jak się odwołać?
Stronom służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które 
wnosi się za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.

Informacje 
dodatkowe
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Podstawa prawna 1. Prawo budowlane – art. 83
2. Kodeks postępowania administracyjnego – art. 156 §1, 157 i 158
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