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POWIAT OBORNICKI 

 
STAROSTWO POWIATOWE  

W OBORNIKACH 

 

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 

AB.04 

 

 

 

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO 

BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI 

DO WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH  

LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek podpisany przez Inwestora/Inwestorów lub osobę upoważnioną  

z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody 

właściciela sąsiedniej nieruchomości lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem 

przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną 

rekompensatę z tego tytułu. 

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

z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową. 

 

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 

Za wydanie decyzji na wniosek Wnioskodawcy - opłata skarbowa 10 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 decyzji. 

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 

Sprawa rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa                     

do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy Wnioskodawcy, albo z przyczyn niezależnych od organu. 
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SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku, w przypadku braków 

wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez 

rozpoznania. 

 

W trakcie postępowania informacji udzielają pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

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

zm.) – art. 47 

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

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

 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 

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście  

do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku  

lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy 

korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 

W razie nieuzgodnienia warunków, organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wniosek 

inwestora, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu 

lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, 

organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej 

potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 

Inwestor, po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania 

z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 


