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POWIAT OBORNICKI 

 
STAROSTWO POWIATOWE  

W OBORNIKACH 

 

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 

AB.01  

 

 

ZGŁOSZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ROZBIÓRKI 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek podpisany przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną przez Zgłaszającego  

(druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).  

Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność 

z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową. 

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych  

oraz termin ich rozpoczęcia. 

 

Załączniki: 

 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale 

wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony 

internetowej lub w urzędzie), 

 szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami 

szczegółowymi. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, 

Biuro Podawcze (parter) 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Architektury i Budownictwa, tel. 61 29 73 121 lub 61 29 73 144, 

e-mail: budownictwo@powiatobornicki.pl 

 

OPŁATY 

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. 

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Zgłaszającego - opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą  

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). 

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Dowód wpłaty należy dołączyć 

do pełnomocnictwa. 

Opłatę skarbową uiszcza się na konto: PKO BP S.A. 64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 

nazwa odbiorcy: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. 
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W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, na Zgłaszającego jest nakładany postanowieniem 

obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku 

przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

W postępowaniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki sprawdza się: 

1) kompletność zgłoszenia – w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ 

nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia,  

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji (art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane), 

2) czy nie zachodzą okoliczności, w których organ administracji architektoniczno-budowlanej 

może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów (art. 31 ust. 3 

ustawy Prawo budowlane). 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu na 

wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia. Wydanie 

zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia 

robót budowlanych (art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane). 

Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje 

sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym organ administracji architektoniczno-budowlanej 

przesyła do inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu 

uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 

1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827  

z późn. zm.). 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody 

Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć  

za  pośrednictwem Starosty Obornickiego. 

 

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI 
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Budynki i budowle podlegające zgłoszeniu rozbiórki to takie, które nie są wpisane do rejestru 

zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską, budowle i budynki o wysokości poniżej 

8,0m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiekty  

i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie 

podlegają ochronie jako zabytki. 

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia  

na rozbiórkę obiektów, jeżeli rozbiórka tych obiektów: 

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu 

środowiska lub 

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie 

robót związanych z rozbiórką. 

 

Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia 

danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na 

rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku 

bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

 

Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy tymczasowego obiektu 

budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia  

w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego. W przypadku złożenia wniosku, 

inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego 

obiektu budowlanego do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

 

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po 

dokonaniu ponownego zgłoszenia. 


