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Starosty Krakowskiego  
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REFERAT/Zamiejscowe 

Stanowisko Pracy
ŚWIADCZONA USŁUGA GODZINY Numer Telefonu Adres e-mail / Portal

Referat III 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

1. Zatwierdzenia projektów budowlanych i udzielenia pozwoleń na budowę, 

zmiany pozwoleń na budowę i pozwoleń w sprawie wykonania robót 

budowlanych.

2. Pozwoleń na rozbiórkę.

3. Przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę.

4. Uchylenia decyzji pozwolenia na budowę.

5. Wygaszenia pozwolenia na budowę.

6. O niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, lub na teren 

sąsiedniej nieruchomości.

7. Odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.

8. Uzgodnienia linii zabudowy, sieci i dróg wyprowadzanych poza granice 

terenu zamkniętego.

9. Wynikających z KPA dotyczących: zaświadczeń, wygaszeń, uchyleń, zmiany 

decyzji, wznowień oraz innych.

10. Wyjaśniających i dowodowych na zlecenie Wojewody.

11. Wszystkich zgłoszeń wynikających z Prawa budowlanego.

12. Wydawania zaświadczeń w sprawie samodzielności lokali.

13. Postępowań w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

14. Wynikających z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu.

15. Dotyczących informacji publicznej z zakresu działania Wydziału 

Architektury.

Od Poniedziałku do Piątku 

8:00- 15:00

w zakresie informacji 

ogólnych

12 259 34 28          sekretariat 

12 259 34 29

telefony do wszystkich pracowników 

Wydziału Architektury dostepne są pod 

adresem: 

https://bip.malopolska.pl/spkrakow/Article

/get/id,242449.html

abwegrzce@powiat.krakow.pl
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Wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do 

kierownai tramwajem, powoleń do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi

Złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zatrzymaniu cofnięciu uprawnień do 

kierowania pojazdami 12 259 34 12

Wydanie zaświadczenia o posiadancyh uprawnieniach 12 259 34 35

Rejestracja pojazdów

Dokonanie addnotacji w dowodzie rejestarcyjnym i karcie pojazdu
Odbiór dowodów rejestracyjnych

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego , karty pojazdu, tablicy 
Wydanie zaświadczeń

Wydanie/zmiana uprawnień transportowych (licencji, zezwoleń, 
Wydawanie wypisów z licencji, zaświadczeń, zezwoleń 

Wydawanie /zmiana/przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy 
Wydawanie uprawnień diagnostom

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców lub stacji diagnostycznych
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zdolność finansową 

 12 259 34 31

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Filia w Węgrzcach

ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce

Wydział Komunikacji

Referat V

Transportu
komunikacja5@powiat.krakow.pl

Wydział Architektury

Referat I

Praw Jazdy

Poniedziałki 7.30-16.00

Wtorek - Czwartek 7.30-15.00

Piątek 7.30-14.00

12 259 34 35

komunikacja1@powiat.krakow.pl

Referat II

Rejestracji Pojazdów
komunikacja2@powiat.krakow.pl  12 259 34 07               
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