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KARTA INFORMACYJNA

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

ZGŁOSZENIE

Znak: BA.6743

BUDOWY OBIEKTÓW
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a

(budynki mieszkalne, stacje transformatorowe, sieci)
Komórka organizacyjna:

Wydział Budownictwa i Architektury

Kategoria:
Obowiązek zgłoszenia
obiektów i robót
budowlanych :

Warunki zgłoszenia:

Wymagane dokumenty:

Budownictwo
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane;
2) Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
3) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych
stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;
4) sieci:
a) elektroenergetycznych do 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych do 1 km,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
Zgłoszenia budowy w/w obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
Starosta, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może,
w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ
nie wniósł sprzeciwu w tym terminie i nie później niż w okresie 3-ch lat
od terminu ich rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu. Po upływie tego
terminu, rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
1.

2.
3.

4.
5.

Zgłoszenie budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
aktualnie obowiązującym druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
- druk nr B-2 i B-4 do pobrania w pok. 207 lub na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl,
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych i sieci – druk nr BA-9 do pobrania
w pok. 207 lub na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane na aktualnie obowiązującym druku zgodnym z wzorem stanowiącym
załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. - druk nr B-3 do pobrania w pok. 207 lub na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl),
Decyzja dot. wyłączenia z produkcji rolnej lub stanowisko organu w tej sprawie
- dotyczy obiektów kubaturowych.
4 egzemplarze projektu budowlanego.

W zgłoszeniu należy podać:
 dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres)
oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 oznaczyć rodzaj planowanej inwestycji - zamierzenia budowlanego (druk B-2),
 nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego (druk BA-9),,
 termin rozpoczęcia robót budowlanych (co najmniej 21 dni od dnia zgłoszenia),
 adres inwestycji,
 jednostkę ewidencyjną i obręb ewidencyjny,
 numer działki(ek) ewidencyjnej(ych).
Projekt budowlany powinien być opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego.
Projekt budowlany powinien zawierać:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:
określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do
istniejącej zabudowy terenów sąsiednich,
- projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne
rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,
a w stosunku do obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, sporządzoną zgodnie z warunkami
określonymi w § 11 ust. 2 pkt 12 w/w. rozporządzenia,
- w zależności od potrzeb wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- informację o obszarze oddziaływania obiektu,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,
- opinie, uzgodnienia i pozwolenia, wymagane przepisami szczególnymi,
- zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do właściwej izby samorządu
zawodowego,
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora (oryginał
lub urzędowo poświadczony odpis).

Opłata skarbowa:






Przyjęcie zgłoszenia wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych od
którego organ nie wniósł sprzeciwu – 1zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni
użytkowej, nie więcej jednak niż 539 zł
Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci od którego organ nie wniósł sprzeciwu
o długości powyżej 1km – 2143 zł, o długości do 1 km – 105 zł;
Przyjęcie zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki wyliczonej wg ust. 1.
Od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od
jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,- zł.

OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ POWSTAJE Z CHWILĄ:
- dokonania zgłoszenia;
- z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
w organie administracji publicznej.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Łęcznej
PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
Składający zgłoszenie lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty
należnej opłaty skarbowej w oryginale lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później
niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnienia z opłaty
skarbowej:

Nie podlega opłacie skarbowej:
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wypisu lub kopi w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
oraz ochrony zdrowia,
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,
 złożenie dokumentu j.w. stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 złożenie dokumentu j.w., jeżeli mocodawcą są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie) – wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia
dokumentów:
Termin załatwienia
sprawy:

Biuro Obsługi Interesanta (KANCELARIA)
POKÓJ 111
21 dni, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności (np. związanych z zajęciem stanowiska
w sprawie przez inny organ), lub okresu wynikającego z postanowienia. Postanowienie
przerywa 21-dniowy bieg terminu.
1. Brak sprzeciwu w okresie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia równoznaczne jest
z przyjęciem zgłoszenia,
2. Starosta może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
3. Starosta, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji,
wnieść sprzeciw,
4. Informacja o złożeniu zgłoszenia, wniesieniu sprzeciwu lub braku sprzeciwu
zamieszczona jest w BIP na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl,
5. Projekt budowlany podlega ostemplowaniu przez organ niezwłocznie po upływie
terminu na wniesienie sprzeciwu.
Gabryel Nestorowicz
Adam Niedobylski
Maria Meresta,
Henryk Kot,
Jadwiga Gerhard
Joanna Filipiak - Białek
Od decyzji sprzeciwu do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, ust. 2 pkt 1b, art. 30 ust. 1 pkt 1, 2, ust. 4b, 4c, 5, 5aa, 5b, 5c,
5d, 5e, 6, 6a i 7, art. 33 ust. 2 pkt 1 – 4 oraz art. 35 ust. 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane.

Forma załatwienia sprawy:

Osoba odpowiedzialna za
załatwienie sprawy:

Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:

