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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Architektoniczno-Budowlany 
 

SYMBOL 
AB 01 

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Podstawa prawna: 
- art. 28, art. 33 ust. 1, 2, art. 34 ust. 4, 4a i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie bip.powiat.slupsk.pl. 
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego              
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (formularz AB-01); informacje uzupełniające do wniosku        
o pozwolenie na budowę – w przypadku gdy należy wpisać informacje, które nie zmieściły się we wniosku 
(formularz – informacja uzupełniający). 
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 
2.1.cztery egzemplarze projektu  budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis 
projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania 
projektu, 

2.2.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz - 
oświadczenie), 

2.3.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie                     
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2.4.w przypadku ustanowienia pełnomocnika - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego                         
w imieniu inwestora. 

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 
a) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich 

jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub 
b) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania 

techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną 
opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.  

 
III. OPŁATY: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  
Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego 
1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 
- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1zł, 
- nie więcej niż - 539 zł; 
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł; 
c) innego budynku – 48 zł; 
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł; 
e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł; 
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem 
lit. G - 2.143 zł; 
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 
cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł; 
h) innych budowli – 155 zł; 
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł. 
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W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty 
skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. 
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany 
wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. 
2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50 % stawek 
określonych w pkt. 1. 
Nr konta: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
Zgodnie z przepisami Kpa, lecz nie dłużej niż do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz  
z załącznikami. 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji wnosi się odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję            
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Architektoniczno–Budowlany (AB), pok. 106 (I piętro), tel. 59 84-18-548, pok. 107 (I piętro),                  
tel. 59 84-18-594, pok. 108 (I piętro), tel. 59 84-18-546, e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl 
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