URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Budownictwa

BX

PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH/BUDOWY NIE WYMAGAJĄCYCH
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Podstawa prawna:
 art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych/budowy (B 9).
2. Do wniosku o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych należy dołączyć:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B 3),
b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego
w imieniu inwestora.
II. OPŁATY:
1) Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 90 zł.
2) Za oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem – 17 zł.
 nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa w sprawach nauki,
szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, osoby które 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:
W myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy
administracji publicznej mają trzy terminy na załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym. Jest to
termin niezwłocznego załatwienia sprawy (art. 35 § 2 k.p.a.), termin 1 miesiąca dla spraw wymagających
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz termin 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych
(art. 35 § 3 k.p.a.).
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:
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:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie Wydziału Budownictwa.

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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