KARTA INFORMACYJNA NR KI/AB/05
POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

Czynność:

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Organ
właściwy:

Starosta Sępoleński

Podstawa
prawna:

Miejsce
realizacji:
Wymagane
dokumenty:

art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4, art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016
r. poz.23)
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, Wydział Architektury, Budownictwa i
Rozwoju, ul. Kościuszki 11, pokój nr 26
Tel. 52 388 13 13, mail: ab@powiat-sepolno.pl
OBLIGATORYJNIE
● zgoda właściciela obiektu (jeśli nie jest nim wnioskodawca);
● szkic usytuowania obiektu budowlanego;
● opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
● opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
FAKULTATYWNIE
● pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie
robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub decyzja
Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie skreślenia obiektu z rejestru
zabytków – art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w
związku z art.36 ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
● projekt rozbiórki obiektu – art.33 ust.4 pkt.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane
● dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
● dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
● decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art.72 ust.3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
● decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawo wodne
● zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego – art.39k ustawy z dia 29 listopada
2000 r. – Prawo atomowe

Opłaty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U.
z 2015 r. poz.783 ze zm.)
1. Za decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę 36 zł.
Opłacie skarbowej nie podlega:
- wydanie przedmiotowej decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego,
Zwolnione z opłaty skarbowej są np. podmioty:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie
czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku

publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo
składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

Termin
załatwienia
sprawy:

UWAGA:
Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką - w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
- w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie
Krajeńskim,
nr rachunku 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowane - nie później niż w ciągu 65 dni. Do terminu nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonej czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Stan prawny na 14.12.2015 r.

Zatwierdził:

