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KARTA INFORMACYJNA

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Znak: BAO.6743

ZGŁOSZENIE
ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
OBIEKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Komórka organizacyjna:
Kategoria:
Obowiązek zgłoszenia
robót budowlanych :

Warunki zgłoszenia:

Wymagane dokumenty:

Wydział Budownictwa i Architektury,
Budownictwo



remont budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków,
których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenia remontu w/w. obiektów należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
Starosta, 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 i nie później niż w okresie 3-ch lat
od terminu ich rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu. Po upływie tego
terminu, rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
1.
2.

3.
4.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z usuwaniem
azbestu i zastąpienie go materiałem atestowanym - druk nr BA-10 do pobrania
w pok. 207 lub na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane na aktualnie obowiązującym druku zgodnym z wzorem stanowiącym
załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. - druk nr B-3 do pobrania w pok. 207 lub na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl),
Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczonym obiektem do remontu,
Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

W zgłoszeniu należy podać:
- dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres)
oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
- adres i oznaczenie geodezyjne terenu – jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny,
numery działek,
- rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem, warunków
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest,
- termin rozpoczęcia robót budowlanych (co najmniej 21 dni od dnia zgłoszenia).

Opłata skarbowa:

1. Od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od
jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,- zł.
OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ POWSTAJE Z CHWILĄ:
- złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpisu, wypisu lub kopi.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Łęcznej
PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

Składający dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zobowiązany jest dołączyć
dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale lub uwierzytelnioną kopię dowodu
zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnienia z opłaty
skarbowej:

Zgłoszenia robót budowlanych remontowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Nie podlega opłacie skarbowej:
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wypisu lub kopi w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej
oraz ochrony zdrowia,
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,
 złożenie dokumentu j.w. stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 złożenie dokumentu j.w., jeżeli mocodawcą są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie) – wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub zezwolenie (pozwolenie), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia
dokumentów:
Termin załatwienia
sprawy:

Forma załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Interesanta (KANCELARIA)
POKÓJ 111
21 dni, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności (np. związanych z zajęciem stanowiska
w sprawie przez inny organ), lub okresu wynikającego z postanowienia. Postanowienie
przerywa 21-dniowy bieg terminu.
1.
2.
3.

Osoba odpowiedzialna za
załatwienie sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:

Brak sprzeciwu w okresie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia równoznaczne jest
z przyjęciem zgłoszenia,
Starosta może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
Starosta, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji,
wnieść sprzeciw.
Henryk Kot,

Od decyzji sprzeciwu do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Art. 29 ust. 2 pkt 1 i 30 ust. 1 pkt 2a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 z 2004 r. poz. 649 z późn. zm.).

