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I. Nazwa sprawy: 

Wydanie decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę 
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 

Biuro Obsługi Klienta 
parter, pok. nr 8 
tel.: (74) 865–75–44 
Czas pracy:  
poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30 
Elektroniczna skrzynka podawcza 
dostępna pod adresem: 
www.epuap.gov.pl 

Formularze, druki  i 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: 

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę: formularz do pobrania PB-7 
Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego 
upoważniona. 
 
Do wniosku należy również dołączyć: 
-  projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany  
w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego 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 
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie  
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię 
Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć: 
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych 
pozwoleń, uzgodnień i opinii. 
- Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia 
opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika  
z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 
W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, 
wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

IV. Opłaty: 

           - od zmiany pozwolenia na budowę – 50% stawek określonych dla pozwolenia na 
budowę. od zmiany pozwolenia na budowę – 50% stawek określonych dla pozwolenia na budowę.   od zmiany pozwolenia na budowę – 50% stawek określonych dla pozwolenia na budowę. od zmiany pozwolenia na budowę – 50%  
Zwalnia się z opłaty skarbowej:  
− jednostki budżetowe,  
− jednostki samorządu terytorialnego. 

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


Nie podlegają opłacie skarbowej: 
 czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia:  
− w sprawach budownictwa mieszkaniowego,  
− w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.  
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: 

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o zmianie 
pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące 
od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). 
W powyższym terminie organ może wydać: 
    postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, 
określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o 
odmowie zmiany pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w 
projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie 
ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w 
następstwie tego postanowienia) 
    decyzję o zmianie lub odmowie zmiany pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje 
odwołanie do organu wyższej instancji). 

VI. Sposób załatwiania: 

Decyzja administracyjna 
 

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 7:30 – 15:30 

 

VIII. Osoba odpowiedzialna: 

           Pracownicy merytoryczni wydziału 

 

IX. Podstawa prawna: 

1) art. 36a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.  

X. Tryb Odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Starosty 
Kłodzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

XI. Informacje dodatkowe: 

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 
Istotne odstąpienie stanowi odstąpienie w zakresie: 
  -  projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania 
obiektu poza działką, na której obiekt budowlany został zaprojektowany, z wyjątkiem urządzeń 
budowlanych oraz obiektów małej architektury, 
   - charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: 
        - powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, 
        - wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%, 
        - liczby kondygnacji; 



   -  warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o 
których mowa w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze, 
    - zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
   - ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa 
miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 
    - wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do 
uzyskania pozwolenia na budowę, z wyjątkiem: 
       -  projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione 
pod względem ochrony przeciwpożarowej, 
        - wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało 
uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
        - projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione 
z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym; 
    - zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła 
zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na 
źródło opalane paliwem stałym. 
 
       Kwalifikacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na 
budowę dokonuje projektant. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest 
zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego 
odstąpienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. 
Aktualizacja dnia 1 lipca 2021 r. 


