URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Budownictwa

B XVII

ZAREJESTROWANIE DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI:
Podstawa prawna:
 art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia,
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (B 17),
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo wydane osobie działającej w imieniu
wnioskodawcy.
II. OPŁATY:
17,00 zł - za oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
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:
 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia,
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
Nie podlega.
VI. UWAGI
 Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na
budowę albo zgłoszenia.
 Dziennik budowy może być zarejestrowany jedynie na podstawie wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowę lub zgłoszenia budowy przyjętego bez sprzeciwu.
 W przypadku zagubienia lub kradzieży dziennika budowy należy przedłożyć oświadczenie inwestora
o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy.
 W przypadku braku 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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