URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Budownictwa
ZGŁOSZENIE
BUDOWY
LUB
PRZEBUDOWY
JEDNORODZINNEGO
Podstawa prawna:
 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

B III
BUDYNKU

MIESZKALNEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B 2).
2. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę... (B 4). Formularz niniejszy dołącza się do
zgłoszenia budowy w przypadku gdy ilość informacji nie zmieściła się w zgłoszeniu (np. w przypadku wielu
inwestorów).
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B 3).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą
stosowne uprawnienia budowlane,
b) zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
c) pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).
Załączniki fakultatywne (załącza się tylko, jeżeli przepisy tego wymagają ze względu na rodzaj zamierzenia
budowlanego):
a) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane,
b) specjalistyczna opinia – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Załączniki wynikające z przepisów szczególnych:
a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
c) zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art.43
ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych.
II. OPŁATY:
1) Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art.29 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy m 2 niemieszkalnej powierzchni
użytkowej – nie więcej niż 539 zł.
2) Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust.2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki określonej w punkcie 1.
2) Za oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem – 17 zł.
 Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo
składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty skarbowej w sekretariacie Wydziału Budownictwa za pośrednictwem
terminala płatniczego.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ,
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) oraz na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż:przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych
celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania.
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w terminie 30 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. W przypadku
nierozpoczęcia wykonywania robót przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia,
rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
telefon (0-59) 84 88 323, e-mail: wb@um.slupsk.pl
V. ODWOŁANIE:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu lub nałożenia określonego obowiązku, w drodze decyzji,
odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie
składa się w Kancelarii lub sekretariacie Wydziału Budownictwa). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie.
VI. UWAGI
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których
obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych
budynków.
Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
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