Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 07
Nazwa wydziału: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROBOTY BUDOWLANE
Podstawa prawna:
– art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 – z
późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:
– wniosek o pozwolenie na budowę (druk do pobrania ze strony BIP)
Załączniki do w/w wniosku:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk do
pobrania ze strony BIP)
– ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
– upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
– dowód potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej*
Opłaty:*
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę:**
– budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i
leśna- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł. (nie więcej niż 539,00 zł.)
– budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł.
– innego budynku - 48,00 zł.
– studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł.
– budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł.
– sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi –
2143,00zł.
– sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105,00 zł.
– innych budowli - 155,00zł.
– urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.
– w przypadku działania przez pełnomocnika - opłata skarbowa za dokument stwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
– wydanie pozwolenia na budowę lub roboty budowlane winno nastąpić w terminie do 65 dni***
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Nazwa wydziału: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
– Nr pokoju: 6
– Nr telefonu: (56) 677 – 24 - 38 lub (56) 677 – 24 - 59; fax (56) 677 – 24 – 21
– Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30 - 15:30., wt.: 7:30 - 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
– Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 – 13:45
Tryb odwoławczy:
– od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie

Uwagi:
– projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
– zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych i powinny być zgodne z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462.)
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 i projektowanej
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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo
budowlane - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych
– stosownie do potrzeb:
– a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody,
ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
lądowych,
– b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną
zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
– w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektów budowlanych
W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy prawo budowlane,
właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając
termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia
projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się
obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
* pozwolenia oraz pełnomocnictwa nie podlegają opłacie skarbowej lub podlegają zwolnieniu od opłaty
skarbowej w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – z późniejszymi zmianami)
** w przypadku:
– wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty
skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku
– wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony
powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
– przebudowy lub remontu obiektu budowlanego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50%
stawek określonych powyżej
*** do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu
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