
Załącznik nr 3 do 
Procedury ZSZ - 03 Nadzór nad dokumentacją i zapisami 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 12 00 
fax. 41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: starostwo@powiat.kielce.pl 

KARTA OPISU USŁUGI EK-ll-1 
Umieszczenia na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego 

o tym, że zabytek ten podlega ochronie. 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 
Wymagane dokumenty: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie 
wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
wydane na podstawie art.12 ust.l z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
- wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego 
o tym, że zabytek ten podlega ochronie, (druk EK-ll-1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz w BIP na 
stronie bip.powiat.kielce.pl). 
- kserokopia decyzji dotyczącej wpisania zabytku do rejestru (potwierdzonej za zgodność z oryginałem), 
- dowód wniesienia opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej (jeśli dotyczy) 
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym, 
- w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz 
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, 
- informacja o sposobie montażu/umocowania tabliczki z dokładnym określeniem miejsca jej umieszczenia 
na zabytku ( dokumentacja fotograficzna) 
Opłaty: 
Od dokonania czynności urzędowej ( wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wyrażenia zgody na 
umieszczenie na zabytku ww. znaku) - 10 zł 
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 
odpisu, wypisu lub kopii -17 zł 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Referat Kultury, Sportu i Turystyki 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
tel. 41 200 15 91 lub 41 200 15 92 
Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki: 

1. w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, 
2. w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawie szczególnie skomplikowanej. 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnoszone jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za 
pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 
Uwagi 
Brak 
Obowiązuje od dnia: 14.02.2023 r. 


