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KARTA INFORMACYJNA

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Znak: BA.6741

Komórka organizacyjna:
Kategoria:
Obowiązek pozwolenia
na rozbiórkę :

Wymagane dokumenty:

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ
Wydział Budownictwa i Architektury
Budownictwo
Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane dla:
- budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską;
- budynków i budowli o wysokości 8 m i wyższej, jeżeli ich odległość od granicy działki
jest mniejsza niż połowa wysokości,
- ponadto organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków
I budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską –
o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż
połowa wysokości, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
a) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu
środowiska,
b) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione
prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę na aktualnie obowiązującym druku zgodnym
z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. - druk nr B-1 i B-4) do pobrania w pok. 207 lub na
stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl.
We wniosku należy podać:
- dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres),
- nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu
obiektów bądź robót budowlanych oraz adres rozbiórki,
- jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i numer działki ewidencyjnej.
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
 zgodę właściciela obiektu,
 szkic usytuowania obiektu budowlanego (mapkę sytuacyjno-wysokościową),
 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi,
 w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Opłata skarbowa:

1. Za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł
2. Od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od
jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,- zł.
OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ POWSTAJE Z CHWILĄ:
- złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
- złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wypisu lub kopi.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Łęcznej
PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
Składający wniosek o pozwolenie na rozbiórkę lub pełnomocnictwo zobowiązany jest
dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale lub uwierzytelnioną kopię
dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnienia z opłaty
skarbowej:

Nie podlega opłacie skarbowej:
 dokonanie czynności urzędowej , wydanie zezwolenia (pozwolenia) albo złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopi w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz
ochrony zdrowia,
 czynności urzędowe oraz zezwolenia (pozwolenia) w sprawach budownictwa
mieszkaniowego,
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,
 złożenie dokumentu j.w. stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 złożenie dokumentu j.w., jeżeli mocodawcą są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie) – wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego,
- osoby posiadające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa.
Zwalnia się z opłaty skarbowej:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie) – wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego,
- osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia
dokumentów:
Termin załatwienia
sprawy:

Forma załatwienia sprawy:

Osoba odpowiedzialna za
załatwienie sprawy:

Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:

Biuro Obsługi Interesanta (KANCELARIA)
POKÓJ 111
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności (np. związanych z zajęciem stanowiska w sprawie
przez inny organ), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
1. Decyzja pozwolenie na rozbiórkę
2. Decyzja o odmowie pozwolenia na rozbiórkę
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na
rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
Gabryel Nestorowicz
Adam Niedobylski
Maria Meresta
Henryk Kot
Jadwiga Gerhard
Joanna Filipiak - Białek
Do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust.4 i art. 80 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.

