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I. Nazwa sprawy: 

 

 

Przyjęcie zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę 
 

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, robót budowlanych: formularz do pobrania PB-2  

Załączniki do zgłoszenia: 

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba 

upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można 

wypełnić w generatorze wniosków. 

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć: 

• odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb 

• pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów 

odrębnych ustaw 

• wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub uzasadnienie zarządcy drogi, w 

przypadku nieuwzględnienia wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 

zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej 

• pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia 

opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez 

podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w 

postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które muszą być 

złożone w formie oryginalnej (np. dokumentu elektronicznego). 

 

IV. Opłaty: 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia dotyczącego 

budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym 

niż 0,5 MPa, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/


• o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł 

• o długości do 1 kilometra – 105 zł (tabela Część I pkt 9b ustawy o opłacie skarbowej) 

Wymagana jest także opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez 

pełnomocnika). 

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. 

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

miasta) właściwy 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: 

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli 

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

Ważność zgłoszenia 

Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia 

budowy lub wykonywania robót budowlanych. 

VI. Sposób załatwiania: 

Do wykonywania robót budowlanych 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) W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz    

termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie 

szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

2) Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem 

o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy do budynków: elektroenergetycznych,  

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy 

przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku 

budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny projekt zagospodarowania działki lub terenu 

powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3) W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto 

przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 

4) Zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych 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. 

 


