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WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ 

 

1. Od czego zacząć? 
Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek inwestora (druk wniosku B-1 pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę do pobrania).  
 
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ.  
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.  
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. 
 
Pełnomocnictwo powinno być podpisane osobiście przez wnioskodawcę, gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub 
przez osobę (osoby uprawnione), gdy inwestorem jest osoba prawna. W przypadku wniosku składanego przez 
osobę prawną prosimy o podanie numeru z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.  
 
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa, przy dokonaniu pierwszej czynności ze swoim udziałem.  
 
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis pełnomocnictwa, przy dokonaniu pierwszej czynności ze swoim udziałem.  

 

Wniosek o pozwolenie na budowę  
Od dnia 19 września 2020r.  

obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo budowlane  
zgodne, z którymi 

 przez okres 12 miesięcy, inwestor ma prawo składać projekty budowlane, 
wg. nowych lub dotychczasowych zasad. 

 
ZASADY DOTYCHCZASOWE  

w brzmieniu do dnia 19.09.2020 
 
DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ INNEGO 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NIŻ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
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1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 
ust. 7 (zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego), aktualnym 
na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000;  

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk 
oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do 
pobrania); 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

4. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na tych 
obszarach) i art. 26 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych obszarach), oraz decyzję, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 (decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie 
układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu 
opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej) ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są 
one wymagane;  

5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i 
terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na terenie pasa technicznego, portów i przystani 
morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także 
na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego), postanowienie o 
uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno - budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, 
projektowanych rozwiązań w zakresie:  

a. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 
placów i innych miejsc publicznych,  

b. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;  

6. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:  
a. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 

24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
b. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;  
7. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.  
8. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja 
radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

9. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego 
do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); 
składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem 
świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
Ponadto do wniosku należy dołączyć:  
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1. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w formie zgodnej z art.33 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (wzór pełnomocnictwa do pobrania w formacie doc.). 
 

 
Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych. 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Projekt budowlany, stanowiący załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, opracowuje osoba 
posiadająca   uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności odpowiedniej do zakresu tego 
projektu a w razie potrzeby zapewnia udział osób z uprawnieniami do projektowania w innych 
specjalnościach i odpowiada za ich wzajemne skoordynowanie, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a) Prawa 
budowlanego. 
 
Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. 
 
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym a przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt 
budowlany powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Poza wymaganiami określonymi w art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, projekt budowlany musi spełniać także 
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 

 
ZASADY NOWE  

w brzmieniu od dnia 19.09.2020 
 
DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ INNEGO 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NIŻ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
 

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek 
dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 
dokumentów; 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk 
oświadczenia B-3 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane do 
pobrania); 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

4. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na tych 
obszarach) i art. 26 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych obszarach), oraz decyzję, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 (decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie 
układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu 
opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej) ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są 
one wymagane;  
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5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i 
terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na terenie pasa technicznego, portów i przystani 
morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także 
na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego), postanowienie o 
uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno - budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, 
projektowanych rozwiązań w zakresie:  

a. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 
placów i innych miejsc publicznych,  

b. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;  

6. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:  
a. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 

24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  
b. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;  
7. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.  
8. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja 
radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

9. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego 
do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); 
składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem 
świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
Ponadto do wniosku należy dołączyć:  

1. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) w formie zgodnej z art.33 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego (wzór pełnomocnictwa do pobrania w formacie doc.). 

Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych. 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowiący 
załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, opracowuje projektant, który w razie potrzeby zapewnia 
udział osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i 
odpowiada za ich wzajemne skoordynowanie, zapewniające uwzględnienie: zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, specyfikę projektu budowlanego, oraz zgodności 
projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym - zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a) Prawa budowlanego. 

 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien być: 
1. zgodny z:   

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu; 
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b)  wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej; 
d) z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 

2. kompletny i zawierać:  
a) wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia; 
b) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,  
c) kopie zaświadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczących projektanta i projektanta 

sprawdzającego; 
d) oświadczenie, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10. 

 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać 
zakres zgodny z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a także musi spełniać warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

 

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
 
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:  

 za zatwierdzenie projektu budowlanego, bez udzielenia pozwolenia – 47,00 zł,  

 za pozwolenie na budowę – opłatę należy wyliczyć wg stawek z poniższej tabeli,  

 za pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50% stawki określonej w poniższej 
tabeli.  

 
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, a obowiązek ten powstaje z chwilą złożenia 
wniosku.  
 
Opłatę należy wnieść na rachunek Starostwa Powiatowego w Głubczycach – bank Santander, nr rachunku:  
35 1020 3714 0000 4302 0012 7878 odpowiednio z dopiskiem: „wpłata z tytułu opłaty skarbowej za ….”, „wpłata 
z tytułu pełnomocnictwa (prokury)”. 
 

Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  

budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 
stawka za 1 m2 pow. użytkowej (max 539,00 zł)  

1,00 zł  

jak wyżej, każdy kolejny budynek – stawka za 1 m2 pow. użytkowej (maksymalnie 539,00 zł za 
jeden obiekt)  

1,00 zł  

budynki gospodarcze służące celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym (kategoria II) – 
stawka za każdy budynek  

14,00 zł  

inne budynki jak: budynki rekreacji indywidualnej, garaże wolnostojące, budynki gospodarcze 
(kategoria III) – stawka za każdy budynek  

48,00 zł  

budowle związane z produkcją rolną (np. silosy, szczelne zbiorniki, suszarnie) – stawka za każdy 
obiekt  

112,00 zł  

inne budowle (np. reklama, stacja transformatorowa, droga dojazdowa, parking, zjazd, wiata, 
zbiornik na gaz) – stawka za każdy obiekt  

155,00 zł  

urządzenia budowlane związane z obiektem (np. przyłącza, ogrodzenia, plac postojowy, plac pod 
śmietnik) – stawka za każde urządzenie  

91,00 zł  

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków (np. śmietnik, zbiornik 
bezodpływowy) – stawka za każde urządzenie  

20,00 zł  
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sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, cieplna telekomunikacyjna oraz 
drogi – stawka za każdą drogę lub sieć do 1 km  

105,00 zł  

drogi oraz sieci jak wyżej, lecz o długości powyżej 1 km – stawka za każdą drogę lub sieć  2143,00 zł  

za pełnomocnictwo (oryginał lub uwiarygodniona kopia), za każde udzielone pełnomocnictwo 
lub prokurę  

17,00 zł  

 
Uwaga! 
Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń i zezwoleń albo złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej 
oraz ochrony zdrowia.  

Opłacie skarbowej nie podlegają również czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń i zezwoleń w sprawach 
budownictwa mieszkaniowego.  

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnym (dzieci i wnuki) lub 
rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.  
 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 
 
Wydział Budownictwa i Architektury 
II piętro, pokój 306, 307 
Nr telefonu: 
 77 405 36 76 
 77 405 36 75 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 
Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki (zgodnie z art. 35 § 1 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego). 
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z art. 35 § 3 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego), a maksymalnie w czasie nie dłuższym niż 65 dni, od dnia 
dostarczenia wniosku z kompletem materiałów i dokumentów.  
 
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, a także okresów opóźnień z winy strony lub z przyczyn 
niezależnych od organu. 

 
5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Decyzja może zostać wysłana na adres podany przez wnioskodawcę lub jeżeli ustanowiono pełnomocnika – na 
adres pełnomocnika. Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym można również decyzję wraz z załącznikami 
odebrać osobiście. 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,  

 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
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jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w 
którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 
 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, które może być złożone w sekretariacie Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od 
decyzji o pozwoleniu na budowę wnosi się do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Głubczyckiego. 

 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

1. Druk B-1 - Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikiem o stawce należnej opłaty skarbowej.                                             
2. Druk B-3 - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
3. Druk B-4 - Informacje uzupełniające do wniosku B-1, oraz wniosków B-2 i B-3. 
4. Druk - Wzór pełnomocnictwa. 

 

DODATKOWE UWAGI: 

 

 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 
godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 
godz.7.30-15.30 

Piątek  
godz. 7.30-15.00 

 

 Opracowała i zatwierdziła:  Aneta Toporowska 

 


