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REJESTROWANIE  DZIENNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI 

 
I.    PODSTAWA PRAWNA:   
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane,  
- Rozporządzenie 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, 
-   Zarządzenie nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 05 grudnia 2019 roku, 
-   Opłaty skarbowe - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

 
II.  S POS ÓB ZAŁATWIENIA S PRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta.    
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl 

      Wnioski przyjmowane są w Birze Obsługi Interesanta, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku,  
ul. Szarych Szeregów 14. 

 
III.  WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki (formularz do pobrania -  wniosek.doc) wraz                                 

z załącznikami 
              Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika: 
       - oryginał/kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę do wglądu, 
       - oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/rozbiórki do wglądu (w wypadku jego posiadania) 
              W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć: 
       - oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o zagubieniu lub kradzieży 
dziennika budowy (oryginał), 
        -  oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę do wglądu, 
        - oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata 
(oryginał). 

 
IV. OPŁATY:  

Opłata: 
   -  17 zł za pełnomocnictwo (opłaty skarbowe - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wpłata 

na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku, 
- 21,90 zł za dziennik wraz z rejestracją (Zarządzenie nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 05.12.019), 

wpłata  na konto Starostwa Powiatowego w Słupsku, 
- 14,00 zł za czynność rejestracji w przypadku dostarczenia dziennika budowy bezpośrednio przez 

inwestora (Zarządzenie nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5.12.2019r.), wpłata na konto Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Zgodnie z Rozporządzenie 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. 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Dziennik budowy należy prowadzić oddzielnie dla każdego obiektu. 
 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział AB, pok. 109 (I piętro), tel. 59 84-18-545, e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl  
 

Wydanie 8 kwietnia 2020 r. 

http://www.bip.powiat.slupsk.pl/
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