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I. Nazwa sprawy: 

 

 

Przyjęcie zgłoszenia budowy lub przebudowy  

budynku mieszkalnego jednorodzinnego  

 
II. Miejsce złożenia dokumentów: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

parter, pok. nr 8 

tel.: (74) 865–75–44 

Czas pracy:  

poniedziałek – piątek od 730 – 1530 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza 

dostępna pod adresem: 

www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie 
www.bip.powiat.klodzko.pl 

           lub w formie cyfrowej poprzez generator wniosków na stronie: 

                    https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 
 

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem: 

Zgłoszenie budowy (przebudowy) budynku mieszkalnego jednorodzinnego:  

Formularz do pobrania PB-2a (druk obowiązuje od dnia 5 lipca 2021 r.)  

Załączniki do zgłoszenia: 

Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na 

zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem 

projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

(dalej zgłoszenie z projektem). 

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót 

budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia 

i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego wymienia m. in.: 

• budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

• przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru 

oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany; 

 

IV. Opłaty: 

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona 

jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego: 

w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości - 1 zł za każdy m2 

niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest 

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności 

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9a ustawy 

o opłacie skarbowej) 
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w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki 

określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie 

zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności 

spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy 

o opłacie skarbowej) 

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez 

pełnomocnika). 

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu. 

Opłatę należy uiścić w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1 albo bezpośrednio w kasie Urzędu 

Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, lub przelewem na konto 62 9588 0004 7100 

1010 2000 0020 z dopiskiem opłata skarbowa za: ... 

V. Termin załatwiania: 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, 

wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie 

wniósł sprzeciwu w tym terminie 

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. 

VI. Sposób załatwiania: 

Do budowy (przebudowy) objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 

21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. 

VII. Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1,  

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa, I piętro. 

Czas pracy: poniedziałek - piątek od 730 – 1530 

                                            

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

Pracownicy merytoryczni wydziału 

IX. Podstawa prawna: 

Art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. 

X. Tryb Odwoławczy: 

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonania robót 

budowlanych przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem 

organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

XI. Informacje dodatkowe: 

1) Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy (przebudowy) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

2)  Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane, Inwestor jest obowiązany zapewnić: 

objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

3) Zgłoszenia budowy (przebudowy) należy dokonać na 21 dni przed zamierzonym terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

 
 
 
 
 
 
Karta obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. 
Aktualizacja dnia 1 lipca 2021 r 

 


